
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 13001/15-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κανταρά Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Βασίλειος Λαφαζάνης. 

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Αθανάσιος Βασιλάκης, 5.Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7.Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 

 

 

Αριθµός θέµατος:   16ο  Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων 

Αριθµός Απόφασης: 144 

 

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. 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 02.00.6433 
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

123,00 

2 02.30.6662.002 
Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, σηµάνσεως 
οδών,γραφείων,διαµερσµάτων. 

5.000,00 

3 02.10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγ/σεων 488,95 
4 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 75,00 
5 02.25.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 369,00 
6 02.30.6262.022 Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιϊας ∆.Ε. Πολυγύρου 24.599,73 

7 02.25.6262.008 
Εργασίες απεγκλωβισµού (ξεφρακάρισµα) υποβρυχίου 
αντλητικού συγκροτήµατος µε υδρογεωτρύπανο 

3.639,57 

8 02.25.6262.009 
Εργασίες καθαρισµού (Air Lift) και δοκιµαστικής άντλησης 
της γεώτρησης στη θέση "Θεολόγη Λάκκα" της ∆.Κ. 
Γαλάτιστας. 

3.522,47 

9 02.20.6261.001 
Τοποθέτηση-αποµάκρυνση καλαθιών καθαριότητας στην 
παραλιακή ζώνη Πολυγύρου 

2.460,00 

10 02.25.6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 1.771,20 
11 02.30.6117.001 Απασχόληση ιατρού ασφαλείας 3.000,00 

12 02.20.7322.009 
Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κοινοτικού 
καταστήµατος Ολύνθου 

3.075,00 

13 02.20.7322.010 Φωτισµός συντριβανιού πλατείας Τ.Κ. Ριζών 492,00 
14 02.20.7322.011 Φωτισµός ασφαλείας ∆ηµοτικού Θεάτρου Πολυγύρου 2.706,00 

15 02.15.7321.003 
∆ιαµόρφωση µε σιδεροκατασκευές 10 χώρων άσκησης 
αδέσποτων στο ∆ηµοτικό κυνοκοµείο 

2.490,11 

16 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Προµήθεια ειδών άθλησης) 

70,01  € 

17 02.15.6471.003 

Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Λοιπές προµήθειες της κατασκήνωσης  που δεν 
µπορούν να ενταχθούν  σε κάποια από τις  παραπάνω τάξεις – 
Προµήθεια για εγκατάσταση κλειστού  κυκλώµατος  
παρακολούθησης) 

984,00  € 

18 02.15.6471.003 

Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Λοιπές προµήθειες της κατασκήνωσης  που δεν 
µπορούν να ενταχθούν  σε κάποια από τις  παραπάνω τάξεις – 
Προµήθεια ειδών ξυλείας) 

443,10  € 
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19 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής (Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

707,25  €  

20 02.15.6471.003 
Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής. (Αποφράξεις – Καθαρισµός φρεατίων) 

1.476,00  € 

21 
 
02.15.6471.003 
 

Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής  (Λοιπές προµήθειες της κατασκήνωσης  που δεν 
µπορούν να ενταχθούν  σε κάποια από τις  παραπάνω τάξεις -
Προµήθεια υλικών ύδρευσης). 

1.537,51 €. 

22 02.15.6471.003 

Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης 
Χαλκιδικής  (Λοιπές προµήθειες της κατασκήνωσης  που δεν 
µπορούν να ενταχθούν  σε κάποια από τις  παραπάνω τάξεις -
Προµήθεια γραφικής ύλης). 

2.000,00  € 

23 02.25.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 307,50 

24 02.00.6736.001 
Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την 
καταπολέµηση των κουνουπιών 

30.000,00 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    144/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α  Ιουλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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