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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 34εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (έθηαθηεο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2017 

              Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά 

ηελ  34ε (έθηαθηε) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 8
ε
 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 12.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην 

ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ 

νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

488/2017 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο 

απόθαζεο γηα ηε 

ζπγθξόηεζε 

ηξηκεινύο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ 

αλνηρηνύ  

δηαγσληζκνύ κε 

ηίηιν: «πληεξήζεηο 

θαη επηζθεπέο 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

εηώλ 2017-2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1Α. πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ εηώλ 2017-2019» από ηξία (3) 

κέιε, σο εμήο: 

 

Α/Α Σαθηηθά κέιε 

1 ΒΡΟΤΒΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Γεκεηξίνπ  

2 ΜΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Γεσξγίνπ 

3 ΚΑΣΗΦΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ Γεσξγίνπ 

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1 ΚΟΛΟΒΟ ΘΩΜΑ ηνπ Γεκεηξίνπ 

2 ΚΟΚΚΑΛΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ Θσκά 

3 ΑΛΣΕΔΡΗΝΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ Γεσξγίνπ  
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Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Βξνύβαο 

Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ  

Αληηπξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Μάξεο 

Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ. 

 

1Β.Ζ Δπηηξνπή έρεη ηδίσο ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ, 

β) ειέγρεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή 

ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή 

ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύεηαη κε ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, 

ε) εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή 

ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ απόξξηςε ησλ 

πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ 

απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

ζη) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,  

δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα 

πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θάζε άιιεο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ 

αλαδόρνπ. 

 

1Γ. Ζ Δπηηξνπή έρεη δηάξθεηα έσο 08/09/2018. Οη 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ 

ζα έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζα 

ζπλερηζηνύλ θαη ζα νινθιεξσζνύλ από ην ίδην 

όξγαλν.  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα αλσηέξσ 

κέιε ησλ νξγάλσλ. 
 

        

        Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                    

              

         Πίθνπ Δπαγγειία  


