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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του 

επείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων, η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ 

αριθ. 25378/18.12.2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 

3852/10. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Θωµάς 

Καπλάνης,  4.  Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 5. ∆ηµητριάδης Χρήστος. 6. Ζούνη 

Στέλλα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κων/νος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Σαράντη Μαρία, 3.∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 12ο   Απαλλαγή υπολόγου για ένταλµα προπληρωµής 

Αριθµός Απόφασης: 312 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε 

ότι µε την 298/11-12-2013 απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή όρισε υπόλογο για 

χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου, Γεωργιάδη Μισαήλ για 

την σύνδεση φωτεινού σηµατοδότη στη περιοχή Νοσοκοµείου. 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 1120/13-12-2013 χρηµατικό 

ένταλµα προπληρωµής και προχωρήσαµε στην πληρωµή των σχετικών δαπανών που 

αφορούσαν : 
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• ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. 290,71  

• Έξοδα τραπέζης    0,80   

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις απόδοσης λογαριασµού, επιβεβαιώνοντας τα ποσά από τα προσκοµισθέντα 

παραστατικά να απαλλάξει τον υπόλογο για το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, τον 

υπάλληλο του ∆ήµου Μισαήλ Γεωργιάδη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 1 

& 2 και µε διαχείριση των ποσών σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 37 του 

Β∆ 17/5-15/6/1959. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : 1)  το άρθρο 172 του Ν 3463/2006, 2)  το 

άρθρο 32 του Β∆ 17/5-15/6/1959, 3) την υπ’ αριθ. 298/11-12-2013 απόφαση Ο.Ε. για 

ορισµό υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος & µετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απαλλάσσει κάθε ευθύνης τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μισαήλ 

Γεωργιάδη, ο οποίος ορίσθηκε υπόλογος για χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής µε την υπ’ 

αριθ. 298/11-12-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να πληρωθούν 

άµεσα κάποια έξοδα που αφορούν την σύνδεση φωτεινού σηµατοδότη στη περιοχή 

Νοσοκοµείου 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  312/ 2013 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  19η ∆εκεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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