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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 3εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

 

          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 3ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

19/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο 

ζπκπιεξσκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο έθδνζεο αδεηώλ 

θπθινθνξίαο θαη ειέγρνπ 

από ην ΚΣΔΟ δηθύθινπ ηνπ 

Γήκνπ καο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνύ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 300,00 € γηα ηε δηελέξγεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηώλ θπθινθνξίαο γηα ηα 

δύν λέα αλνηρηά εκηθνξηεγά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

2. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε Γεκήηξην 

ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 300,00 €, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο 

αδεηώλ θπθινθνξίαο γηα ηα δύν λέα αλνηρηά 
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εκηθνξηεγά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε  30
ε
 Απξηιίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

20/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 76907 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηύσλ 

ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Ι (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΖΓΖ 76907 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

2. Αλαθεξύζζεη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ηελ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΑΚΡΙΒΑΚΗ 

ΠΤΡΙΓΧΝ ηνπ Γεσξγίνπ» κε Α/Α 1 θαη Α/Α 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΖΓΖ 103654, κε κέζε 

ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα έμη θαη νγδόληα 

εθαηνζηά επί ηνηο εθαηό (56,80%), επί ησλ ηηκώλ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

21/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 67347, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: αλαηξεπόκελν 

θνξηεγό σθέιηκνπ θνξηίνπ 

πεξίπνπ 19tn» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 05/02/2019 πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κε α/α 

ΔΖΓΖ 67347, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: Αλαηξεπόκελν θνξηεγό σθέιηκνπ 

θνξηίνπ πεξίπνπ 19tn». 

2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ. 

ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε α/α ΔΖΓΖ 67347 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό σθέιηκνπ θνξηίνπ 

πεξίπνπ 19tn»,   δειαδή ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. 

Ο νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, ζα 

γίλεη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

22/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ 

αξηζ. 18/2019 απόθαζεο ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 18/2019 
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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ζέκα: «Πεξί ιήςεο 

απόθαζεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Νένο αγσγόο 

ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / 

Γειεζίνπ». 

 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Νένο αγσγόο ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / Γειεζίνπ» 

θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο πνπ ζα δηεμαρζεί 

ζύκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 12/3/2019, εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 11:00. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 18/3/2019, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 11:00. 

 

23/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Νένο αγσγόο 

ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ – 

Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Νένο αγσγόο ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ – Γειεζίνπ», 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ 

Ν.4412/2016, θαη απνηειείηαη από ηνπο: 

Σαθηηθά κέιε : 

- Γεώξγηνο Παιόγνο, Π.Δ. Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 

Γήκνο Θεβαίσλ, πξόεδξνο. 

- Λεκνληά ηακαηάθε, Π.Δ. Αξρηηεθηώλσλ 

Μεραληθώλ, Γήκνο Οξρνκελνύ, κέινο 

- Μαξία Παηζαιή, Σ.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Γ/λζε 

Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, 

κέινο. 

- Γεκήηξεο Σδνπβειέθεο, Π.Δ. Υεκηθώλ Μεραληθώλ, 

Γήκνο Οξρνκελνύ, κέινο. 

- Θσκάο Παλνπξγηάο, Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 

κέινο Σ.Δ.Δ. 

- ηέθαλνο ηακαηειόπνπινο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο – 

Δ.Γ.Δ., κέινο Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

- Κσλζηαληίλνο Βεληδέινο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο 

Γήκνπ Θεβαίσλ, κέινο Π.Δ.Γ. 

 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : 

- ηπιηαλόο Καξακνπζθέηαο, Π.Δ. Αγξνλόκσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ, Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο 

- Αλέζηεο Σζηώλεο, Π.Δ. Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, 

Γήκνο Σαλάγξαο 

- Παλαγηώηα θόλδξα, Σ.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Βνησηίαο 

- Γέζπνηλα Μαξηδάθε, Π.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 
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Γήκνο Λεβαδέσλ 

- Γεώξγηνο Μάκαιεο, Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 

κέινο Σ.Δ.Δ. 

- Μαξία Σδίθα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο – Δ.Γ.Δ., κέινο 

Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

- Κσλζηαληίλνο Σπξηλόπνπινο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο 

Γήκνπ Θεβαίσλ, κέινο Π.Δ.Γ. 

 

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην από 18/01/2019 

Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΗΜΔΓ, ην ππ. αξηζκ. 

125/21.1.2019 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ (Σκήκα Αλαηνιηθήο 

ηεξεάο), ην ππ. αξηζκ. 225/30.1.2019 έγγξαθν ηεο 

Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ., ην ππ. αξηζκ. 80/28.1.2019 έγγξαθν 

ηεο Π.Δ.Γ. ηεξεάο Διιάδαο 

 

24/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή ηειώλ θαη 

δηθαησκάησλ δεκνηηθώλ 

θνηκεηεξίσλ έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ επηβνιή 

ηειώλ θαη δηθαησκάησλ δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ έηνπο 

2019 σο εμήο: 

 

α. Γηθαίσκα πεληαεηνύο ηαθήο γηα 

δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζε 

λέν ηάθν. 

    120,00 € 

β. Γηθαίσκα πεληαεηνύο ηαθήο γηα 

δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζε 

ππάξρνληα ηάθν. 

      20,00 € 

γ. Γηθαίσκα πεληαεηνύο ηαθήο γηα 

θαηνίθνπο «κε δεκόηεο» ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

     400,00€ 

δ. Γηθαίσκα πεληαεηνύο ηαθήο γηα 

«κε θαηνίθνπο, κε δεκόηεο» ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

  3000,00 € 

ε. Γηθαίσκα δεθαεηνύο θαηνρήο 

νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ γηα δεκόηεο 

ηνπ  Γήκνπ Σαλάγξαο.      

    200,00 € 

ζη. Γηθαίσκα δεθαεηνύο ηαθήο γηα 

«θαηνίθνπο, κε δεκόηεο» ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.     

  1500,00 € 

δ. Γηθαίσκα δεθαεηνύο θαηνρήο 

νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ γηα «κε 

θαηνίθνπο, κε δεκόηεο » ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.      

 6000,00  € 

ε. Δηήζην δηθαίσκα παξάηαζεο 

θαηνρήο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ γηα 

δεκόηεο  ηνπ   Γήκνπ Σαλάγξαο.       

     30.00  € 
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ζ. Σέινο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό 

ηάθν.     

     ____ 

η. Φύιαμε νζηώλ ζε νζηενθπιάθην 

Γεκνηώλ ( εθάπαμ ).    

      ____ 

ηα. Φύιαμε νζηώλ ζε νζηενθπιάθην 

θαηνίθσλ κε Γεκνηώλ (εθάπαμ).    

     50.00  € 

ηβ. Φύιαμε νζηώλ ζε νζηενθπιάθην 

κε θαηνίθσλ κε Γεκνηώλ 

(εθάπαμ).    

   150.00  € 

 

Ζ απόθαζε απηή θαηαξγεί θάζε πξνεγνύκελε θαη 

ζα ηζρύεη κέρξη ιήςεσο λεσηέξαο. 

 

25/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

249/2018 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 249/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, ε 

νπνία αθνξά ηελ από 25/05/2018, κε αξ. θαηάζεζεο 

98/2018 αγσγή ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο: 

1) Αηθαηεξίλε Δπαγγειία, 2) Αξγπξίνπ Αλαζηάζηνο, 3) 

Βίιιεο Ζιίαο, 4) Βηληεξάηνο Ησάλλεο, 5) Γεσξγαληάο 

Νηθόιανο, 6) Γεκεηξαθνπνύινπ Δπαγγειία, 7) 

Γεκεηξίνπ Νηθόιανο, 8) Εαξθάδαο Νηθόιανο, 9) 

Εεάθεο Ησάλλεο, 10) Ενύξνπ Μαξίλα, 11) Καδηάλεο 

Γεκήηξηνο, 12) Καλαβάθε Μαξία, 13) Κακηληώηεο 

Υαξάιακπνο, 14) Κνθόζεο σηήξηνο, 15) Κηθίδεο 

Αιέμαλδξνο, 16) Λακπξαθάθε Αξεηή, 17) Ληάπεο 

Γεώξγηνο, 18) Μάξεο Γεκήηξηνο, 19) Παξαζράθεο 

Ησάλλεο, 20) Πηλήηαο Αληώληνο, 21) Πίθνπ Δπαγγειία,  

22) Πξνθνπίνπ Γεσξγία, 23) θιηά Γήκεηξα, 24) 

Σζηιηιήο Δπζύκηνο, 25) Φνύθε Γηακάλησ, 26) Υήξα 

Υξπζάλζε & 27) Υόληδηαο Νηθόιανο, θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

 

26/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

αλαλέσζεο ηξηώλ 

πνκπνδεθηώλ δηέιεπζεο 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ από ηα 

FAST PASS (Νέα νδόο 

Α.Δ.)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μνληδνιή Γεώξγην 

ηνπ Αλδξέα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.000,00 €, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία γηα 

αλαλέσζε ηνπ πνζνύ ζε ηξεηο πνκπνδέθηεο FAST– 

PASS (ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ.) νη νπνίνη είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζηα κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΚΖΤ 6277, 

ΚΖΤ 6252 & ΚΖΤ 4453 νρήκαηα ηνπ δήκνπ καο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε  10
ε
 Μαίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 



[6] 
 

27/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη 

επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ 

ζην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή θαη επηζθεπή παηδηθήο ραξάο 

(Π.Υ.) ζην Γήκν Σαλάγξαο» θαη ζπληάζζεη ηνπο 

όξνπο δηαθήξπμεο ζύκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4412/2016 (Α’ 147). 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 12/3/2019, 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

15/3/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00. 

2. Μεηά από ηελ από 07/02/2019 ειεθηξνληθή θιήξσζε 

πνπ δηεμήρζε ζην ΜΖΜΔΓ ζπζηήλνπκε ηελ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο εμήο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

Σαθηηθά Μέιε 
 Γέζπνηλα Καξακνπδά ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 Υαξάιακπνο αλίδαο ΣΔ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ  

 Γηώξγνο ηάκνπ, ΣΔ Μεραλνιόγσλ 

Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Οξρνκελνύ  

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 
 Παλαγηώηεο Βαξζάκεο, ΠΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ. 

 Ησάλλεο Κνκπόηεο, ΣΔ Ζιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ  

 Βαξβάξα – Παλαγηώηα Αηζώπνπ, ΣΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο 

 

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην από 07/02/2019 

Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΗΜΔΓ. 

 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

                  

Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                             

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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