
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 33/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21712/07-12-2015 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. 

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. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 

 

Αριθµός θέµατος:   11ο Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση 

πιστώσεων 2015 

Αριθµός Απόφασης: 274 

 

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, καθώς και την 

ανάκληση πιστώσεων εξαιτίας της µη διάθεσής τους το 2015 

−  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 

ΑΔΑ: 6Ι0ΝΩΞΜ-ΛΡΟ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει για την πληρωµή τους εξειδικευµένες πιστώσεις από τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου οικονοµικού έτους 2015, ως εξής: 
 

Ανακαλεί τις  πιστώσεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα εξαιτίας της µη διάθεσής τους 

για το έτος 2015 

 

     

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
02.30.6061.001 Προµήθεια ειδών ιµατισµού & υπόδησης 7.500,00 
02.00.6443.001 ∆απάνες δεξιώσεων εθνικών γιορτών ή τοπικών εορτών 2.316,00 
02.00.6431.001 ∆απάνες πραγµατοποίησης εκδηλώσεων 1.800,00 
02.30.6654.001 Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας 680,30 
02.45.6662.003 Προµήθεια µαρµάρων και λοιπών καταναλωτικών 

αγαθών νεκροταφείων 
3.305,06 

02.45.6662.003 Προµήθεια µαρµάρων και λοιπών καταναλωτικών 
αγαθών νεκροταφείων 

1.537,50 

02.20.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 4.994,63 
02.30.6672.007 Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων έργου 3.899,10 
02.30.6672.007 Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων έργου 4.963,05 
02.20.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων- 3.259,50 
02.30.6672.007 Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων έργου 2.891,75 
02.10.6115.004 Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης για τον καθορισµό 

της τιµολογιακής πολιτικής του ∆ήµου Πολυγύρου για 
το έτος 2016 

2.460,00 

02.10.6115.011 Κλείσιµο ισολογισµού  & Α.Χ. 2012 από  Ορκωτούς 
Λογιστές. 

24.600,00 

02.00.6721.000 Εισφορά υπέρ συνδέσµου ΦΟ.∆.Σ.Α. Γ' ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας. 

255.000,00 

02.30.7326.016 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στα Ψακούδια 8.548,83 
02.15.7311.011 Εξαθέσιο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλυβών 

Γερακινής ∆ήµου Πολυγύρου. 
2.876,00 

02.25.7326.016 Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση 
ΕΣΠΑ Πράξη: Έργα συλλογής, µεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Πολυγύρου - 
Καλυβών Υποέργο 1ο: Έργα συλλογής, µεταφοράς 
λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου 

11.220.680,14 

Έκθεση Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό 
Ποσό 

Ανακληθέν 
Ποσό 

67 19/01/2015 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 19.900,00 2.164,59 

599 20/11/2015 Πάγια Αντιµισθία ∆ηµάρχου 47.100,00 6.060,00 

ΑΔΑ: 6Ι0ΝΩΞΜ-ΛΡΟ



                     

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό τα τακτικά µέλη της Ο.Ε. Κανταράς Αναστάσιος και 

Τσινάς Αργύριος 

 

 Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    274 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η ∆εκεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

64 19/01/2015 Τόκοι δανείου του Τ.Π.&∆. 260.000,00 28.893,15 

30 19/01/2015 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 

42.000,00 10.000,00 

70 19/01/2015 Χρεωλύσια δανείου από Τράπεζα Αγροτική 11.000,00 11.000,00 

ΑΔΑ: 6Ι0ΝΩΞΜ-ΛΡΟ


		2015-12-11T12:52:20+0200
	Athens




