
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 6/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη τετάρτη  (24η) Μαρτίου  2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 3512/18-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας των τακτικών μελών  κ. Δημητριάδη Χρήστου,  κ. Βασιλάκη Αθανάσιου,  καλέστηκαν τα

αναπληρωματικά μέλη και παραβρέθηκε ο κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος,  ενώ  δεν  παραβρέθηκε  η  κ.

Σαράντη Μαρία.

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 Ζαβράκογλου Άγγελος, 3. Καραφουλίδης

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

Δημήτριος  αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δημητριάδης Χρήστος, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 2ο Έγκριση  όρων  δημοπράτησης  –  Ψήφιση  Πίστωσης  –

Συγκρότησης  της  επιτροπής  διαγωνισμού του  υποέργου  ''

Αναβάθμιση  αστικού οδικού  δικτύου  και  περιβάλλοντος  –

Σύμανση  ''  για  το  έργο  ''Αντιμετώπιση  πλημμυρικών

φαινομένων  –  Αναβάθμιση  αστικού  οδικού  δικτύου  και

περιβάλλοντος  –  Σήμανση  για  την  οδική  ασφάλεια  και

συναφείς  παρεμβάσεις  που  θα  απαιτηθούν  –  Βελτίωση

βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου''

Αριθμός Απόφασης: 27

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

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι θα πρέπει

να παραπέμψουμε το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς δεν έχει

καθοριστεί ο τρόπος  εκτέλεσης του έργου απο το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΔΑ: 72ΨΠΩΞΜ-09Ρ



Η Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  μετά  το  διάλογο  που

αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραπομπή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   27 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  24η  Μαρτίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 72ΨΠΩΞΜ-09Ρ
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