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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2014 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 

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. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος 

Ο.Ε. 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Θωµάς Καπλάνης,  5.  Πλιάκος Αστέριος, 6. Σαράντη 

Μαρία, 7. Παπανικολάου Ευτυχία,  τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Έγκριση και ψήφιση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Αριθµός Απόφασης: 8 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ζήτησε λόγω του κατεπείγοντος 

να συζητηθεί το θέµα και τόνισε ότι µε την Α.Π. 12828/02-04-2013 απόφαση ο ∆ήµος 

Πολυγύρου έλαβε ειδική επιχορήγηση προκειµένου να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες 

προς τρίτους οφειλές του, το ύψος δε της επιχορήγησης καθορίστηκε στο ποσό των 

4.465.273,00 €. Ακολούθως µε τα 13441/05-04-2013, 20072/20-05-2013, 20678/22-05-

2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και 7518/24-04-2013 έγγραφο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος απορρόφησης της εν 

λόγω επιχορήγησης. 
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Όσον αφορά τον ∆ήµο µας  έχουµε διαβιβάσαµε στο Υπουργείου Εσωτερικών και στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων δεκαεννέα (19) εντολές πληρωµής οι οποίες 

απορροφούσαν το σύνολο της επιχορήγησής µας, από αυτές πληρώθηκαν οι δεκαπέντε 

(15) και παρέµειναν ανεξόφλητες οι τέσσερις (4) συνολικού ύψους 807.070,54 € οι οποίες 

και  επανέλθουν στο έτος 2014 σύµφωνα µε τις οδηγίες του 1227/2014 εγγράφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και 

έλαβαν υπόψη τα 13441/05-04-2013, 20072/20-05-2013, 20678/22-05-2013 έγγραφα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και 7518/24-04-2013 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τον από 15/01/2014 εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου στο 

οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 637.853,27 € και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 637.853,27 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8313, µε τίτλο 

«Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» του προϋπολογισµού του έτους 2014 και στα 

ονόµατα των δικαιούχων όπως αυτά αποτυπώνονται στις επισυναπτόµενες καταστάσεις οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  8/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  21η Ιανουαρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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