
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 22/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή εβδόμη (27η) Ιουλίου 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. 10506/21-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας  των  τακτικών  μελών   κ.κ.  Ζαβράκογλου  Άγγελου  και  Κανταρά  Αναστάσιο,

παραβρέθηκαν  οι κ.κ Ζαγγίλας Δημήτριος και Λαφαζάνης Βασίλειος, αναπληρωματικά μέλη.

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.  Αναστάσιος

Καραφουλίδης,  4. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε.,  5. Δημήτριος Ζαγγίλας, 6. Βασίλειος

Λαφαζάνης,  αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Άγγελος Ζαβράκογλου, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 1ο  Έκτακτο  Ορισμός υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής. 

Αριθμός Απόφασης: 146

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

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος μετά την αποδοχή των μελών να συζητηθεί

το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι για την χορήγηση νέας

παροχής  ισχύος  για  την  σύνδεση  με  το  δίκτυο  διανομής  χαμηλής  τάσης  του  ακινήτου/

εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση «Πλατεία Γεροπλάτανος», σύμφωνα με το υπ’ αριθ.

1919/26-07-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την επέκταση δικτύου  ΦΟΠ (3 στύλους)  στη

θέση Ραχωνούδια στην οικία Κεφαλίδου στην Δ.Κ Σανών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1443/07-06-

2016 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,   θα χρειαστεί να πληρωθούν άμεσα κάποια έξοδα, για τα οποία

υπάρχει  αντικειμενική δυσκολία έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων καθόσον θα  απουσιάζουν τα

παραστατικά. 

Η  παραπάνω  αντικειμενική  δυσκολία,  αντιμετωπίζεται  με  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος

προπληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 1 & 2 και με διαχείριση του ποσού

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

ΑΔΑ: 7ΓΝΖΩΞΜ-ΓΛΘ



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

ορίσει  υπόλογο για  το  ένταλμα προπληρωμής  τον  υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Αθανάσιο

Ζούνη και να αποφασίσει για τη διάθεση πίστωσης 3.621,98 σε βάρος του Κ.Α. 02.20.73222.002

του προϋπολογισμού έτους 2016. 

    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 & μετά από διαλογική συζήτηση

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Για  την  πληρωμή  της  ανωτέρω  δαπάνης,  εγκρίνει  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος

προπληρωμής ποσού 3.621,98 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7322.002 με τίτλο  «Επέκταση δικτύου

ΦΟΠ   Πολυγύρου»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και στο όνομα του δημοτικού

υπαλλήλου Αθανάσιο Ζούνη, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός τριμήνου από

την έκδοση του εν λόγω εντάλματος.  

2.  Εγκρίνει,  ψηφίζει  και  διαθέτει  πίστωση  3.621,98 €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.7322.002 του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για να πληρωθούν άμεσα κάποια έξοδα που αφορούν  την

χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  για  την  σύνδεση  με  το  δίκτυο  διανομής  χαμηλής  τάσης  του

ακινήτου/ εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση «Πλατεία Γεροπλάτανος» και την επέκταση

δικτύου  ΦΟΠ (3 στύλους)  στη θέση Ραχωνούδια στην οικία Κεφαλίδου στην Δ.Κ Σανών, και τα

οποία θα χρειαστεί να πληρωθούν άμεσα.

 3. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   146/ 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  27η  Ιουλίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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