
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 11350/19-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αναστάσιο Καραφουλίδη, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος 

ο κ. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Αθανάσιος Βασιλάκης, 3. Ζαβράκογλου 

Άγγελος, 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε  

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο 
έκτακτο  Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων 

Αριθµός Απόφασης: 117 

 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., µετά την αποδοχή των 

µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι σύµφωνα µε την περιπτ. δ 

της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, επίσης υποβλήθηκαν από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου δικαιολογητικά για την έγκριση δαπανών & πρότεινε αφενός µεν την 

έγκρισή των, αφετέρου δε την διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2015, για την πληρωµή των. 

−  Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : α) την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του 

ν. 3852/10 β) τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά των προς έγκριση δαπανών γ) τις εξειδικευµένες 
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πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πολυγύρου, οικονοµικού έτους 2015 & µετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει για την πληρωµή τους εξειδικευµένες πιστώσεις από τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου οικονοµικού έτους 2015, ως εξής: 

 

 

Α/Α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00  € 

2 02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου 6.042,35  € 

3 02.25.7412.122 

Τοπογραφική µελέτη για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και 
συνόδου αγωγού ύδρευσης στην τοποθεσία "Χειµαδιό" της 
∆.Κ. Ορµύλιας, ∆.Ε. Ορµύλιας, για την ύδρευση του οικισµού 
Ψακούδια, ∆ήµου Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής 

1.576,21  € 

4 02.25.7412.123 

Γεωλογική µελέτη για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και 
συνόδου αγωγού ύδρευσης στην τοποθεσία "Χειµαδιό" της 
∆.Κ. Ορµύλιας, ∆.Ε. Ορµύλιας, για την ύδρευση του οικισµού 
Ψακούδια, ∆ήµου Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής 

1.942,16  €  

5 02.25.7412.146 
ΜΠΕ για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον Τ.Κ. 
Γαλαρινού του ∆ήµου Πολυγύρου 

2.738,72  € 

6 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Προµήθεια καυσίµων) 

6.800,67 € 

7 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Συντήρηση κτιρίων- Κατασκευή χωρισµάτων 
γυψοσανίδας) 

1.414,50 € 

8 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Εργασίες εκκενώσεων βόθρων) 

7.380,00  € 

9 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής. (Έπιπλα και σκεύη) 

1.377,60  € 

10 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής  (Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 
υλικού). 

1.000,00  € 

11 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού-στρωµάτων). 

2.475,12  € 

12 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Υδραυλικές εργασίες). 

15.000,00 € 

13 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Εργασίες καθαρισµού κλινοσκεπασµάτων). 

6.000,00  € 

14 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (∆ηµοσίευση  εφηµερίδας προκήρυξης 
προσωπικού ). 

435,42  € 
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Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος & Τσινάς Αργύριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    117 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  12η  Ιουνίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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