
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής

του Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη  (10η)  Μαΐου 2019, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12:00 στo
Δημoτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική
Επιτροπή, μετά από την υπ’ αριθ. 6974/6-5-2019 πρόσκληση του Προέδρου.
Στην εν λόγω συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός 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. Στυλιανή Ζούνη παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  ο κ.
Δημήτριος Κοντογιώργης,
Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3.Γεώργιος Λιόντας,
τακτικά μέλη, 4.Αργύριος Τσινάς , & 5. Δημήτριος Κοντογιώργης  αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, 2. Αναστάσιος Καραφουλίδης, τακτικά μέλη Ο.Ε.
Αριθμός θέματος: 4ο      Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών

για την προμήθεια με τίτλο:  «Αναβάθμιση και δημιουργία
νέων παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης: 66

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

πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς, δήλωσε ότι

ΑΠΕΧΕΙ από την  συνεδρίαση γιατί δεν τηρούνται οι κανονισμοί για την τήρηση των τριών (3)

ημερών για την παραλαβή των εισηγήσεων.

Tο θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ.  Χρήστος Βορδός, ο οποίος  και  ζήτησε την αναβολή του
θέματος λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 με τους Ν. 4605-4608-4609/019 και απόσυρση των
προτύπων διακηρύξεων
    Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την πρόταση του Αντιδημάρχου & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  αναβολή  του  θέματος  λόγω τροποποίησης  του  Ν.  4412/2016 με  τους  Ν.  4605-4608-4609/019  και
απόσυρση των προτύπων διακηρύξεων και την λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε.

                             Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66 /2019

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  24η  Απριλίου 2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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