
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 9/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Μαΐου 2015 και ώρα  11:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 8137/15-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιος, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Ζαγγίλας ∆ηµήτριος. 

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

Αναστάσιος, 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο 
έκτακτο

  Ρύθµιση οφειλών του ∆ήµου στη ∆.Ο.Υ. Πολυγύρου 

Αριθµός Απόφασης:  75 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι στη ∆.Ο.Υ. υφίσταται οφειλή ποσού 

193.580,00 €, που απορρέει από την µε αριθ. πρωτ. 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 Απόφαση 

∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, η οποία 

είναι δυνατόν να ρυθµιστεί σε 100 δόσεις, των 2.173,16 € µηνιαίως. Παρακαλώ για την έγκριση, 

ψήφιση και διάθεση της ανωτέρω δόσης, καθώς και της περιοδικής εξόφλησης της οφειλής, από 

τώρα και στο εξής. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, κάλεσε τα µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την έγκριση της υπαγωγής του ∆ήµου στη ρύθµιση 

της οφειλής του ∆ήµου καθώς και για την  διάθεση της πίστωσης. 

ΑΔΑ: Ω5ΤΛΩΞΜ-Ψ3Δ



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει την υπαγωγή του ∆ήµου στη ρύθµιση των 100 δόσεων για την εξόφληση της 

αναφερόµενης στο ιστορικό της παρούσης οφειλής προς τη ∆.Ο.Υ. 

2) Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 26.164,80 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6821 µε τίτλο: 

«Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης», του προϋπολογισµού του έτους 2015 και 

στο όνοµα του δικαιούχου. 

3) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βορδό για την εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως 

και την υπογραφή κάθε αναγκαίου για τον σκοπό αυτό εγγράφου, παραιτούµενου του ∆ήµου αν 

απαιτηθεί, οποιαδήποτε ασκηθείσης για τον σκοπό αυτό προσφυγής ή ένστασης και του 

δικαιώµατος αυτής. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  75 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  19η  Μαΐου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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