
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 33/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21712/07-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

∆ηµήτρης Ζαγγίλας. 

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. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 

 

Αριθµός θέµατος:   10ο Απαλλαγή υπολόγου για ένταλµα προπληρωµής 

Αριθµός Απόφασης: 273 

 

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 µε την 246/13-

11-2015 απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή όρισε υπόλογο για χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής 

τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου, ∆ηµήτριο Τζιότζιο για την πληρωµή εξόδων που αφορούν την 

χορήγηση νέας παροχής στην Ορµύλια (δυτικά πάρκου Πεύκων), καθώς και για την χορήγηση νέας 

παροχής στο Αναψυκτήριο στα Ψακούδια Ορµύλιας. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 829/17-11-2015 χρηµατικό ένταλµα 

προπληρωµής, προχωρήσαµε στην πληρωµή των σχετικών δαπανών που αφορούσαν: 

• ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. (9696/13.11.2015) -     290,85+0,80 

• ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.(9695/13.11.2015) - 290,85+ 0,80 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις 

απόδοσης λογαριασµού, επιβεβαιώνοντας τα ποσά από τα προσκοµισθέντα παραστατικά να 

ΑΔΑ: ΩΞΣ3ΩΞΜ-Τ0Π



απαλλάξει τον υπόλογο για το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, τον υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ηµήτριο Τζιότζιο, 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. 246/13-11-2015 απόφαση Ο.Ε. για ορισµό υπολόγου 

χρηµατικού εντάλµατος & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απαλλάσσει κάθε ευθύνης τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου ∆ηµήτριο Τζιότζιο, ο 

οποίος ορίσθηκε υπόλογος για χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής µε την υπ’ αριθ. 246/13-11-2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να πληρωθούν άµεσα κάποια έξοδα που 

αφορούν την χορήγηση νέας παροχής στην Ορµύλια (δυτικά πάρκου Πεύκων), καθώς και για την 

χορήγηση νέας παροχής στο Αναψυκτήριο στα Ψακούδια Ορµύλιας. 

 

 Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  273  / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η ∆εκεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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