
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 39/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Τετάρτη και

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

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  18773/22-12-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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.  Χρήστος  Δημητριάδης,

3.Αθανάσιος  Βασιλάκης,  4.  Άγγελος  Ζαβράκογλου 5.  Αναστάσιος  Καραφουλίδης,  6.

Αναστάσιος Κανταράς, 7. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος: 6 ο Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

Αριθμός Απόφασης: 250

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, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει

το δημοτικό συμβούλιο,  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
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δαπανών γ) τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου,

οικονομικού έτους 2016 & μετά από διαλογική συζήτηση



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει για την πληρωμή τους εξειδικευμένες πιστώσεις από τον

προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2016, ως εξής:

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ.

1 02.30.6672.007
Προμήθεια ανταλλακτικών του υπ'αριθμ. 
ΚΥ 4932 μηχανήματος του Δήμου 
(16REQ005645191)

4.278,00 836/2016

2 02.30.6263.000
Επισκευή του υπ'αριθμ. ΚΥ 4932 
μηχανήματος του Δήμου 
(16REQ005645191)

719,20 836/2016

3 02.30.6672.007
Προμήθεια ανταλλακτικών του υπ'αριθμ. 
ΜΕ 56987 μηχανήματος του Δήμου 
(16REQ005644899)

1.612,00 835/2016

4 02.30.6263.000
Επισκευή του υπ'αριθμ. ΜΕ 56987 
μηχανήματος του Δήμου 
(16REQ005644899)

434,00 835/2016

5 02.15.6473.002
Επιχορήγηση στο Κέντρο Πρόληψης κατά 
των ναρκοτικών <<ΠΝΟΗ>>

8.000,00 805/2016

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ Κανταράς

Αναστάσιος & Τσινάς Αργύριος.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    250 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς 28η Δεκεμβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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