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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη πέµπη (15η) Οκτωβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 20964/11.10.2013 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       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. Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  τακτικά µέλη Ο.Ε, Σιµώνης 

Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή 

προσωπικού του ∆ήµου σε σεµινάρια και συνέδρια 

 

 

Αριθµός Απόφασης: 243 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την αποδοχή των 

µελών να συζητηθεί ως έκτακτο λόγω του κατεπείγοντος και πρότεινε την έγκριση διάθεσης 

πίστωσης ποσού 320,00 € από τον Κ.Α. 02.00.6073 για συµµετοχή προσωπικού του ∆ήµου σε 

σεµινάρια και συνέδρια και στη συνέχεια κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η 

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

αναπτύχθηκε  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει και ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 320,00 € από τον Κ.Α. 02.00.6073 για 

συµµετοχή προσωπικού του ∆ήµου σε σεµινάρια και συνέδρια και στο όνοµα της εταιρίας 

INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd 

Β) Εγκρίνει την συµµετοχή της υπαλλήλου του ∆ήµου Πολυγύρου κα Κούτρα Φανή, σε 

σεµινάριο που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2013 από την εταιρία 

INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd µε θέµατα τις αλλαγές 

νοµοθεσίας µελετών δηµοσίων έργων & τεύχη δηµοπράτησης. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  243/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  15η Οκτωβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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