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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 15εο 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 15ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 ηνπ κελόο Μαίνπ 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 

97/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζ. πξση. 7336/06-05-2019 

πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο. 
2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ δύν (2) 

δηαγσληδόκελσλ κε ηελ επσλπκία:  

 ΜΠΙΝΙΑΚΟ ΜΠΔΣΟΝ ΔΠΔ  

 ΙΓΔΡΑΚΗ ΜΠΔΣΟΝ ΙΚΔ.  

ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  

ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό 

Γηαθήξπμεο Γεκάξρνπ Ταλάγξαο 403/2019 - 

Αλνίγκαηνο ησλ     Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ –  

πνπ ζα γίλεη ζε αλνηρηή ζπλεδξίαζε θαη ζε 
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εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο .   

3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση. 

7336/06-05-2019 πξαθηηθνύ  ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ  κέρξη θαη πέληε εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κεηά ηελ επνκέλε από  ηελ θνηλνπνίεζή ηεο   

ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ επηκέιεηα  ηεο 

νπνίαο  ζύκθσλα κε  ηνλ   Ν. 4412/2016   ηελ έρεη 

πιένλ  ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

98/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ινηπώλ παξνρώλ 

ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

& έλδπζε δεκνηηθώλ 

αζηπλόκσλ) 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 16/2019 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα Τερληθώλ Έξγσλ 

ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπώλ 

παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ & έλδπζε δεκνηηθώλ αζηπλόκσλ) 

2019», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 28.433,08 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

• Τν πνζό ησλ 18.103,88 € ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.20.6063.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θ.ι.π.) 2019» 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019,  

• Τν πνζό ησλ 5.665,81 € ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.25.6063.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θ.ι.π.) 2019» 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019,  

• Τν πνζό ησλ 2.095,35 € ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.30.6063.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θ.ι.π.) 2019» 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019,  

• Τν πνζό ησλ 2.568,04 € ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.50.6063.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

δεκνηηθώλ αζηπλόκσλ)» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019,  

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 170/2019 απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Ταλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 
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πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ & έλδπζε 

δεκνηηθώλ αζηπλόκσλ) 2019»,  πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 28.433,08 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24% θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Ταμηαξρώλ 1, 32009, Σρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ), ηελ Γεπηέξα 3 Ινπλίνπ 2019 

θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη 

ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη 

πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα 

ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν 

κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : Πακ. 

Ταμηαξρώλ 1, 32009, Σρεκαηάξη Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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