
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 40/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την  τριάντα  (30η)  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα  Παρασκευή  και

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

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  18851/23-12-2016

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: 1ο Έγκριση ψήφιση και διάθεση πιστώσεων

Αριθμός Απόφασης: 251

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

δαπανών γ) τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου,

οικονομικού έτους 2016 & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΔΑ: 707ΜΩΞΜ-15Β



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 02.10.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών,Πλατειών και 
κοινοχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας

106.160,72 847/2016

2 02.20.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών,Πλατειών και 
κοινοχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας

636.964,30 848/2016

3 02.25.6273
Φωτισμός και κίνηση (με 
ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες

318.482,15 849/2016

4 02.00.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από 
την είσπραξη τελών και φόρων

51.437,43 850/2016

5 02.00.6154.001 Δικαιώματα Ο.Τ.Α. και Τ.Α.Π. 11.873,42 851/2016

6 02.10.6232
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών 
έργων ακινήτων

3.300,00 853/2016

7 02.00.6492
Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων

625,00 855/2016

8 02.00.6721.000
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής 
Ενότητας. 

141.892,10 854/2016

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

Αναστάσιος & Τσινάς Αργύριος.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    251 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς 30η Δεκεμβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 707ΜΩΞΜ-15Β


		2017-01-23T11:34:00+0200
	Athens




