
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 27/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή έκτη (26η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και

ώρα  12:00  στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε τακτική

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  13314/19-09-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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

και  λόγω  απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ  Χρήστου  Δημητριάδη,  Άγγελου

Ζαβράκογλου, Αναστάσιου Καραφουλίδη και  Αναστάσιου Κανταρά, παραβρέθηκαν  οι

κ.κ  Σαράντη  Μαρία,  Κοντογιώργης  Δημήτριος,  Ζαγγίλας  Δημήτριος  και  Λαφαζάνης

Βασίλειος, αναπληρωματικά  μέλη.

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.

Αργύριος  Τσινάς,  τακτικά  μέλη,  4.  Μαρία Σαράντη,  5.  Δημήτριος  Κοντογιώργης,  6.

Δημήτριος Ζαγγίλας, 7. Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Αριθμός θέματος: 7ο Ανάκληση, έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

Αριθμός Απόφασης: 186

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος 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, καθώς και για την ανάκληση προηγούμενων δεσμεύσεων του, εκτός

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο,
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επίσης  υποβλήθηκαν από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του Δήμου δικαιολογητικά  για την

έγκριση δαπανών & πρότεινε την έγκρισή και διάθεση των 

απαιτούμενων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016,

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  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Πολυγύρου,  οικονομικού

έτους 2016 & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Ανακαλεί, εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει για την πληρωμή τους εξειδικευμένες πιστώσεις

από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2016, ως εξής:

Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις:

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ.

1 02.30.6654.001
Προμήθεια υλικών σιδηρουργίας 
(Συρματοκιβώτια- 16REQ005135760)

8.600,00 649/2016

2 02.10.6631
Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού 
(16REQ005135041)

761,88 650/2016

3 02.10.7135.001
Προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτροκίνητης οθόνης προβολής 
(16REQ005133313)

5.766,00 651/2016

4 02.15.6632.000

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και 
λοιπών αναλωσίμων για τη φροντίδα των 
φιλοξενούμενων ζώων του κυνοκομείου 
(16REQ005132286)

1.200,00 652/2016

5 02.10.6613.001
Προμήθεια καρτών παρουσίας 
προσωπικού και μελανοταινίας 
(16REQ005133106)

186,00 653/2016

6 02.30.6662.024

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και 
λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεωνΔ.Ε. Ορμύλιας. 
(16REQ005132814)

3.200,00 654/2016

7 02.45.6662.003
Προμήθεια μαρμάρων και λοιπών 
καταναλωτικών αγαθών νεκροταφείων 
(ΤΖΑΜΙΩΝ- 16REQ005132408)

372,00 655/2016
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8 02.35.6264.001
Συντήρηση και επισκευή κηποτεχνικών 
μηχανημάτων Δ.Ε. Ζερβοχωρίων 
(16REQ005132003)

99,99 656/2016

9 02.35.6671
Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα 
μηχανήματα Δ.Ε. Ζερβοχωρίων 
(16REQ005132003)

1.073,84 656/2016

10 02.15.6471.003

Οργάνωση και λειτουργία της 
κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 
Χαλκιδικής (Προμήθεια υλικών 
σιδηρουργίας- 16REQ005130408)

4703,94 658/2016

11 02.15.6471.003

Οργάνωση και λειτουργία της 
κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 
Χαλκιδικής (Προμήθεια ξυλείας-
16REQ005130406)

226,55 659/2016

12 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων 146,00 217/16

Ανακαλεί τις παρακάτω πιστώσεις:

1 02.30.7336.001

Αποψίλωση βλάστησης για πυροπροστασία 
στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου Πολυγύρου-Πρόχειρος 
Διαγωνισμός

743,75 508/2016

Στην  εν  λόγω  απόφαση  μειοψήφισαν  τα  μέλη  της  Ο.Ε.   Αργύριος  Τσινάς  και

Βασίλειος Λαφαζάνης.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  186/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς 26η Σεπτεμβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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