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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 13001/15-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κανταρά Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Βασίλειος Λαφαζάνης. 

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Αθανάσιος Βασιλάκης, 5.Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7.Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 

 

 

Αριθµός θέµατος:   3ο 
έκτακτο  Αποδοχή χορηγίας για την τοποθέτηση τάπητα ασφαλείας 

στον αύλειο χώρο της σχολικής µονάδας του 1ου 

Νηπιαγωγείου Πολυγύρου 

Αριθµός Απόφασης: 125 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., µετά την οµόφωνη 

αποδοχή των µελών της επιτροπής να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης γιατί τρέχουν 

οι προϋποθέσµιες έναρξης της νέας σχολικής περιόδου και τόνισε ότι σύµφωνα µε το µε αριθ. 

πρωτ. Φ.3/78/30-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Π.Ε. Ν. Χαλ/κής 1ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου, το εν 

λόγω νηπιαγωγείο, κληρώθηκε από την εταιρία Ecoelastika Α.Ε. για την τοποθέτηση τάπητα 

ασφαλείας στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, & μετά από διαλογική 

συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος δεδοµένου ότι 

πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο άµεσα και µέχρι την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου. 

Β. Την αποδοχή της χορηγίας για την τοποθέτηση τάπητα ασφαλείας από την εταιρία Ecoelastika 

Α.Ε. µε δαπάνη της, στον αύλειο χώρο της σχολικής µονάδας του 1ου 
Νηπιαγωγείου (που 

συστεγάζεται µε το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πολυγύρου) 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   125/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α  Ιουλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΦΣΩΞΜ-ΥΜΑ


		2015-08-27T12:42:55+0300
	Athens




