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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 16/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Ιουλίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 14626/22.07.2013 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 

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

µέλη Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης της υπηρεσίας 

µε τίτλο «Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών 

αντλιοστασίων του ∆ήµου» της εταιρίας CAPRARI 

HELLAS A.E. 

Αριθµός Απόφασης: 154 

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 και ανέφερε ότι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα 

Τµήµα Τεχνικών έργων, σε απάντηση της σχετικής έντασης της εταιρείας CAPRARI 

HELLAS A.E., συνέταξε το εν λόγω έγγραφο το οποίο έχει ως εξής 

Από την καταγραφή των προς επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων, 

προκύπτει ότι πέντε (5) είναι κατασκευής εργοστασίου PLEUGER ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, και 

ένα (1) είναι κατασκευής εργοστασίου ANAVALOS. 

Συνεπώς επειδή τα 5 από τα συνολικά 6 υποβρύχια είναι κατασκευής εργοστασίου 

PLEUGER ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, κρίθηκε σκόπιμο, όπως και εσείς επισημαίνετε για 
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εξασφάλιση της ποιότητας επισκευής, ότι θα πρέπει να επισκευασθούν από το επίσημο 

συνεργείο επισκευών της PLEUGER ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ. 

Εννοείται ότι το υποβρύχιο του εργοστασίου ΑΝΑΒΑΛΟΣ, θα επισκευασθεί από το 

αντίστοιχο  επίσημο συνεργείο. 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της 

Οικονοµικής Επιτροπής και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται λέξη προς λέξη το υπ’ αριθ. 13883/22-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών έργων, σε σχέση µε την ένσταση της εταιρίας CAPRARI 

HELLAS Α.Ε. κατά της διακήρυξης της υπηρεσίας µε τίτλο του έργου  «Βελτίωση 

εκσυγχρονισµός αρδευτικών αντλιοστασίων του ∆ήµου», την οποία και απορρίπτει.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  154/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Ιουλίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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