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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17991/01.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. 

Κανταράς Αναστάσιος, 7. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

Αριθµός θέµατος: 1ο Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του 

υποέργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – 

προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» της πράξης 

«Αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας 

∆ήµου Πολυγύρου (Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού)» 

 

Αριθµός Απόφασης: 281 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι λόγω του γεγονότος 

ότι στις 3-10-2014 έγινε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και πρέπει να περάσουν 

τρεις (3) µέρες για την υποβολή ενστάσεων, το θέµα θα πρέπει να πάρει αναβολή και να 

ληφθεί απόφαση σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι δεν παρήλθαν οι απαιτούµενες 

ηµέρες για την υποβολή των ενστάσεων και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των 

µελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή του θέµατος «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού 

Ορµύλιας – προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» της πράξης «Αναβάθµιση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας ∆ήµου Πολυγύρου 

(Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού)» και τη λήψη απόφασης σε επόµενη συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  281/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Οκτωβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Ω6ΣΟΩΞΜ-Π9Ο


		2014-10-15T10:06:05+0300
	Athens




