
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 30/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του 

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:30  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 19910/09-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   5ο  Έγκριση, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων  

Αριθµός Απόφασης: 247 

 

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 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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

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

ΑΔΑ: 6ΗΛ5ΩΞΜ-Τ1Κ



 
 

Α/Α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 02.10.6613.001 Προμήθεια ενιαίου εντύπου μηχανογράφησης -λογαριασμών 

-φακέλων 

1.063,03 € 

2 
02.25.7412.153 Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής 

γεώτρησης στην θέση ΚΡΥΟΝΕΡΙ και αγωγό μεταφοράς νερού 

έως την δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου. 

1.536,73 € 

3 
02.25.7412.154 Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης 

στην θέση ΚΡΥΟΝΕΡΙ και αγωγό μεταφοράς νερού έως την 

δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου. 

3.606,03 € 

4 

02.25.7412.156 Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής 

γεώτρησης στην θέση ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ Δ.Κ. Ορμύλιας  και αγωγό 

μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού 

Μεταμόρφωσης 

1.308,50 € 

5 
02.25.7412.157 

 

Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης 

στην θέση ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ Δ.Κ. Ορμύλιας  και αγωγό μεταφοράς 

νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης 

2.762,91 € 

6 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 591,63 

7 02.10.6162.001 Απολυµάνσεις - Μυοκτονίες κτιρίων ακινήτων  ∆ήµου 
Πολυγύρου 

24.600,00 

8 02.20.6262.001 Αντικατάσταση λαµπτήρων στο δίκτυο ΦΟΠ του ∆ήµου 24,600,00 
9 02.35.6264.001 Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων 438,10 
10 02.35.6671 Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα µηχανήµατα 1.694,50 
11 02.15.7135.008 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού για το ∆ηµοτικό θέατρο 3.409,68 
12 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 30,00 
13 02.30.7135.005 Προµήθεια εργαλείων 320,00 
14 02.45.6662.004 Προµήθεια ξυλείας για νεκροταφεία. 1.428,53 
15 02.30.7135.010 Προµήθεια ειδών πυροπροστασίας 590,40 

16 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων 

2.308,52 

17 
02.10.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 
(εκλογική αποζηµίωση για την Κυριακή 20 Σεπτεµβρίου 2015) 

8.250,00 

18 02.10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 9.600,00 

                         Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     247/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η Νοεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΗΛ5ΩΞΜ-Τ1Κ
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