
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 20/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την ογδόη   (8η)  Ιουλίου  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. 9267/04-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο

Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω

απουσίας του τακτικού μελους κ. Βασιλάκη Αθανάσιου, καλέστηκε το αναπληρωματικό μέλος  o κ.

Ζαγγίλας Δημήτριος.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Βορδός Χρήστος,  Πρόεδρος Ο.Ε.,  2 Δημητριάδης  Χρήστος,  3.  Ζαβράκογλου

Άγγελος,  4.  Καραφουλίδης  Αναστάσιος,  5.  Κανταράς  Αναστάσιος,  6.Τσινάς  Αργύριος,  τακτικά

μέλη Ο.Ε.,  7. Δημήτριος Ζαγγίλας αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς 

Αριθμός θέματος: 4ο Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης: 139

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου  Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., και  τόνισε ότι με την

82/27-05-2016 απόφασή  της,  η  Οικονομική  Επιτροπή  όρισε  υπόλογο  για  χρηματικό  ένταλμα

προπληρωμής  τον  μόνιμο  υπάλληλο  του  Δήμου,  Χαϊδευτό  Κωνσταντίνο   για  την  εκτέλεση

παραλλαγής  δικτύου  στη  Δημοτική  Ενότητα  Ζερβοχωρίων,  στην  περιοχή  της  Μαραθούσας,

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3731/16-05-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε το υπ’ αριθ.  399/09-06-2016 χρηματικό ένταλμα

προπληρωμής, προχωρήσαμε στην πληρωμή των σχετικών δαπανών που αφορούσαν:

 Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (13341/23-06-2016  -  3.083,05 + 0,80)

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι  συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις

απόδοσης  λογαριασμού,  επιβεβαιώνοντας  τα  ποσά  από  τα  προσκομισθέντα  παραστατικά  να

απαλλάξει  τον  υπόλογο για  το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,  τον  υπάλληλο του Δήμου

ΑΔΑ: 7ΓΧΗΩΞΜ-323



Χαϊδευτό Κωνσταντίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 1 & 2 και με διαχείριση

των ποσών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : 1)  το άρθρο 172 του Ν 3463/2006, 2)  το

άρθρο 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 3) την υπ’ αριθ. 82/27-05-2016 απόφαση Ο.Ε. για ορισμό

υπολόγου χρηματικού εντάλματος & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Απαλλάσσει κάθε ευθύνης τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Χαϊδευτό Κωνσταντίνο, ο

οποίος ορίσθηκε υπόλογος για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με την υπ’ αριθ. 82/27-05-2016

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να  πληρωθούν  άμεσα  κάποια  έξοδα  που

αφορούν  για  την  εκτέλεση  παραλλαγής  δικτύου  στη  Δημοτική  Ενότητα  Ζερβοχωρίων,  στην

περιοχή της Μαραθούσας.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    139/2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  8η   Ιουλίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΓΧΗΩΞΜ-323


		2016-07-14T10:58:33+0300
	Athens




