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                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 10ης/2019 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου 
 

 

Αριθμός Απόφασης  100/2019 

 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή παροχής δωρεάν αναλύσεων δειγμάτων 

κολυμβητηρίου, από την εταιρία «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών 

Α.Ε.». 
 

 

  Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί 

της οδού Αναστασιάδη 1, σήμερα την 22η του μήνα Μαΐου του  έτους  2019,  ημέρα 

της εβδομάδας  Τετάρτη και  ώρα  11:00 και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθ. 

21500/17-05-2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη 

της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 

τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη (4 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος),  

ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Πρόεδρος) 

2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

3. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 

4. ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν. 

        

            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της  Επιτροπής Μαρία 

Λιάτσου, για  την τήρηση  των  πρακτικών. 

 

          O Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 4ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης  προς τα 

μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς  συντρέχει 

κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58  & 75 παρ. 9 

του Ν.3852/2010  & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99,  προκειμένου να απέχουν 

από  τη  συζήτηση   του  θέματος. 

 Ουδείς  εδήλωσε  ότι  έχει κώλυμα  ή  ασυμβίβαστο. 

   

         Εν συνεχεία,  έθεσε  υπόψη  τους,  την εισήγηση της Δ/νσης  Παιδείας – 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία  αναφέρει  τα  εξής: 

  

    Σύμφωνα με την από 29/3/2019 επιστολή της, η εταιρία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» μας ενημέρωσε  ότι, στα πλαίσια της 

μακροχρόνιας συνεργασίας, προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ ανάλυση, των 

μικροβιολογικών και χημικών δειγμάτων, των δύο (2) κολυμβητικών 

δεξαμενών του ΔΑ.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ»  για τη φετινή 

χρονιά, σύμφωνα και με την 13383/20-3-2019 πρόσκληση κατάθεσης 

προσφορών της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι: 
 

  Τη ΔΩΡΕΑΝ αποδοχή, των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

δειγμάτων, των δύο (2) κολυμβητικών δεξαμενών της Δ.Α.Κ. Αγρινίου 

«ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» για τη φετινή χρονιά 2019, από την εταιρία 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε».  
 

  Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 

υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και αφού έκρινε επί παρόντων 5 μελών,   

 

                             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α) Εγκρίνει τη αποδοχή της δωρεάς προς τον Δήμο Αγρινίου, των 

μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων δειγμάτων, για τις δύο (2) 

κολυμβητικές δεξαμενές του Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», για 

το έτος 2019, από την εταιρία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Ε. 
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Β) Εκφράζει τις ευχαριστίες τις, στην εταιρία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε  αυξ. αριθμό  100/2019 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ                                        

              (Τ.Υ.)                                                       (Τ.Υ.)                                               (Τ.Υ.)  

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ                         ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ                                 ……… 

    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦ7ΨΩ65-67Π


		2019-05-23T14:16:08+0300
	Athens




