
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη έκτη (16η) Σεπτεµβρίου 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. 16065/09-09-2015 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, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, 2. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος:   9ο  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφαση Ο.Ε. και 

απαλλαγή υπολόγου για ένταλµα προπληρωµής 

Αριθµός Απόφασης: 191 

 

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 µε την υπ’ 

αριθ. 122/23-6-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχαµε ορίσει υπόλογο τον µόνιµο 

υπάλληλο του ∆ήµου, Πέτρο Πεσλόγλου και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 

προκειµένου να πληρώσει κάποια έξοδα που αφορούν την παραλλαγή δικτύου στην οδό 

Μακεδονίας και Χαριλάου Τρικούπη στον Πολύγυρο, καθώς και για την παραλλαγή δικτύου στην 

οδό Γ. Σεφέρη στον Πολύγυρο.  

Λόγω της οικονοµικής κατάστασης που επικρατούσε τις επόµενες µέρες (capital control, κλείσιµο 

τραπεζών) και λόγω του ποσού των εξόδων που ξεπερνούσε το ποσό ανάληψης και τη δυσκολία 

που υπήρχε στις συναλλαγές των τραπεζών, δεν ήταν εφικτή η έκδοση του εντάλµατος. Επιπλέον 

τα έγγραφα της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. επειδή έχουν συγκεκριµένο χρονικό όριο πληρωµής τους (3 µήνες) 
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από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, είχαν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η επαναξέταση των 

συγκεκριµένων εξόδων, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ανακαλέσει την υπ’ αριθ. 122/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και να απαλλάξει τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου, Πέτρο 

Πεσλόγλου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 122/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

ορίσθηκε υπόλογος ο µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου, Πέτρος Πεσλόγλου. 

2. Απαλλάσσει τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου, Πέτρο Πεσλόγλου, τον οποίο θα ορίσει 

υπόλογο σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     191/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  16η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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