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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 9εο 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 9ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

61/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ 

αξηζ. 59/2019 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ζέκα: «Πεξί ιήςεο 

απόθαζεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηε κίζζσζε 

ρώξνπ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ ζηελ είζνδν 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 59/2019 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο πξνο ηελ 

εκεξνκελία πξνζθνξά ελδηαθέξνληνο, ε νπνία 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δεκόζηνπ θαλεξνύ 

πξνθνξηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κίζζσζεο 

δύν αθηλήησλ γηα ρξήζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

(παξθηλ) ζηελ είζνδν ρεκαηαξίνπ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο (απόθαζε 197/2018 Γ Σαλάγξαο). 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ νη 

ελδηαθεξόκελνη πνπ είλαη ηδηνθηήηεο θαηάιιεισλ 

αθηλήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Σαλάγξαο, έγγξαθε 
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πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε πξνζεζκία 

είθνζη ( 20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο, δειαδή έσο 22 Απξηιίνπ 2019 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

62/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

843/2018 απόθαζεο ηνπ Β΄ 

Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Λακίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. Α120/2019 απόθαζε ηνπ Σ΄ Σξηκεινύο 

Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά, ε 

νπνία αθνξά ηελ από 28/12/2016 αγσγή ηνπ Αλδξέα 

Καηζόγηαλλε ηνπ Βαζηιείνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Οηλνθύησλ. 

 

63/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ 

Έξγνπ, Ορεκάησλ θαη 

Λνηπνύ Δμνπιηζκνύ / 

Πξνζθεξόκελν Σκήκα : 

Καιαζνθόξν όρεκα, ύςνπο 

εξγαζίαο 13 m». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 24/2018 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα Τερληθώλ Έξγσλ, 

ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα 

ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: θαιαζνθόξν όρεκα ύςνπο εξγαζίαο 13m, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 105.400,00 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Τν πνζό ησλ 210.800,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 

02.62.7131.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Γήκνπ 

Ταλάγξαο» θαη ην πνζό ησλ 296.360,00 € ζα 

βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.63.7131.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ Γήκνπ Ταλάγξαο» ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 

Β. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κέζσ ΔΣΗΓΗΣ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: θαιαζνθόξν όρεκα ύςνπο εξγαζίαο 

13m»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 105.400,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζπληάζζεη ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξώλ είλαη ε 30/4/2019 θαη ώξα 13:00 π.κ.  

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 
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Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr , ηελ 

9/4/2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 πκ. 
 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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