
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

 

Από το πρακτικό 10/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι επτά

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 13270/23-6-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ζωγράφος Αστέριος

3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. ∆ήµητσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Πλιάκος Αστέριος

 

Αριθµός θέµατος: 1ο έκτακτο 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος  08-09

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2011 και ώρα  13.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρo

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά

Πλιάκος Αστέριος, 2. Σαράντη Μαρία, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

Παράταση χρόνου απόδοσης λογαριασµού

για ένταλµα προπληρωµής για την πραγµατοποίηση

απογραφής  

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

9-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/19368 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

oπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε., 

τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

λογαριασµού του υπολόγου 

πραγµατοποίηση της  

 

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΜ-Κ46



2 
  

 

 

Αριθµός Απόφασης: 86  

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

ανέφερε τα εξής:      «µε την 7/01-02-2011 απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή όρισε υπόλογο για 

χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής για την πραγµατοποίηση της απογραφής. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ1 και 2 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζεται ότι µπορεί να 

παραταθεί η αποκλειστική προθεσµία των τριών µηνών για την απόδοση λογαριασµού, για ένα 

ακόµη µήνα. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι να παρατείνει 

τον χρόνο απόδοσης λογαριασµού για τους εν λόγω υπολόγους κατά ένα (1) µήνα. 

Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 

και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1  & 2 του Β.∆. 17/5-15/6/1959.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Παρατείνει τον χρόνο απόδοσης λογαριασµού για τον εν λόγω υπόλογο στο ένταλµα 

προπληρωµής για την πραγµατοποίηση της απογραφής κατά ένα (1) µήνα 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 86/ 2011 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  27η 

Ιουνίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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