
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων, µετά από την υπ’ αριθ. 10400/09-06-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου. 

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

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

Ζαγγίλας ∆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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων 

Αριθµός Απόφασης: 114 

 

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 

πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πολυγύρου, οικονοµικού έτους 2015 & µετά από 

διαλογική συζήτηση 
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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 02.10.6266.004 Υποστήριξη του SOFTWARE της μηχανογράφισης του δήμου 996,30 

2 02.30.7336.057 

Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου εναπόθεσης αδρανών και ογκωδών 

υλικών 7.000,00 

3 02.25.6233.003 

Μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων για κάλυψη υδρευτικών αναγκών 

παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Πολυγύρου. 12.300,00 

4 02.20.6261.001 

Τοποθέτηση-απομάκρυνση καλαθιών καθαριότητας στην παραλιακή ζώνη 

Πολυγύρου 2.460,00 

5 02.30.7336.030 Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών Βάβδου- Δουμπιών 17.036,06 

6 02.30.7132.003 Προμήθεια δύο  μεταχειρισμένων ημιφορτηγών 20.000,00 

7 02.30.6262.019 Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Πολυγύρου 24.600,00 

8 02.30.6262.020 Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Ανθεμούντα 15.000,00 

9 02.30.6262.021 Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Ζερβοχωρίων 13.963,94 

10 02.15.6471.003 

Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής 

(Έπιπλα και σκεύη) 1.783,50 

11 02.15.6471.003 

Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής 

(Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας) 15.000,00 

 

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησε ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό μέλος Ο.Ε. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    114 / 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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