
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 16/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10η) Αυγούστου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 14146/05-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Άγγελου Ζαβράκογλου , 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. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. Κοντογιώργης 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό  µέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλίδης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   1ο 
έκτακτο  Επιστροφή εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Προµήθεια 

συστήµατος συντριβανίου ∆.Κ. Ορµύλιας» 

Αριθµός Απόφασης: 147 

 

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

πρακτικών. 

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, µετά την οµόφωνη λήψη απόφασης 

των µελών της επιτροπής για την συζήτηση του παρακάτω θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη, 

λόγω του κατεπείγοντος (έλλειψη πίστωσης, καταβολή προµηθειών από την προµηθεύτρια εταιρία) ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: 

Όπως καλά γνωρίζετε δηµοπρατήθηκε από το 2014 το έργο «Προµήθεια συστήµατος συντριβανίου 

∆.Κ. Ορµύλιας» και αναδείχθηκε ως ανάδοχος η κ. Παπακυριάκου Αφροδίτη – Φωτεινή που 

προσκόµισε και το µε αριθ. 18571/26-6-2014 γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης για την καλή 

εκτέλεση της προµήθειας, πλην όµως δεν υπογράφτηκε η σχετική σύµβαση, λόγω έλλειψης 

χρηµατοδοτικής ροής. 

ΑΔΑ: Ω3ΠΝΩΞΜ-ΧΓΝ



Ήδη σήµερα η προµηθεύτρια υπέβαλλε σχετικό αίτηµα για την επιστροφή του παραπάνω γραµµατίου, 

το οποίο και θα πρέπει να της επιστραφεί γιατί δεν υπάρχει εγεγραµµένη πίστωση στον 

προϋπολογισµό του 2015 για την παραπάνω προµήθεια. 

Τα µέλη της επιτροπής µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και εν όψει του γεγονότος ότι δεν µπορεί 

να υπογραφεί η σχετική σύµβαση λόγω έλλειψης πίστωσης κατά τα παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης και λήψης απόφασης πριν από την ηµερήσια διάταξη γιατί 

η προµηθεύτρια επιβαρύνεται  µε την καταβολή προµηθειών που µπορεί να τις διεκδικήσει από 

τον ∆ήµο και 

2) ∆ιατάσσει την επιστροφή του µε αριθ. 18571/26-6-2014 γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην κ. Παπακυριάκου Αφροδίτη-Φωτεινή για 

όλους του αναφερόµενους στο ιστορικό και αιτιολογικό της παρούσης λόγους 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    147 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  10η Αυγούστου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Ω3ΠΝΩΞΜ-ΧΓΝ
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