
1 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

Από το πρακτικό 6/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δέκατη έκτη (16η) Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο 

Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή, μετά από την υπ’ αριθ. 3490/11-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση 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 μέλους κ. Αργύριου Τσινά παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  ο κ. 

Ιωάννης Σφυρής, 

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Βορδός, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Δημήτριος Ζαγγίλας 3. Παναγιώτης 

Δήμητσας 4.  Δημήτριος Κυργιαφίνης,  τακτικά μέλη & 5. Ιωάννης Σφυρής, αναπληρωματικό 

μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παπακωνσταντίνου Νίκος, τακτικό μέλος 

 

Αριθμός θέματος:1ο έκτακτο   Παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των 

βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών  

Αριθμός Απόφασης: 44 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Tο θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Βορδός, ο οποίος και τόνισε τα 

παρακάτω.  

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και την εξαιρετικά επείγουσα και 

απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του, ο Δήμος Πολυγύρου καλείται να 

παρατείνει την προθεσμία της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών οι οποίες λήγουν στις 31-3-

2020 και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 χωρίς την επιβάρυνση με τόκους ή προσαυξήσεις. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον 

περιορισμό της διάδοσής του και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    

Την παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών οι οποίες λήγουν στις 31-3-

2020 και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 
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Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων 

οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   44/2020 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  16η Μαρτίου 2020 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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