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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 19εο 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 19ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 ηνπ κελόο Ινπλίνπ 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 

114/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ρώξσλ 

πγηεηλήο, θεληξηθήο εηζόδνπ 

θαη θσηηζκνύ αηζνπζώλ ζην 

3
ν
 δεκνηηθό ζρνιείν 

ρεκαηαξίνπ». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 13/06/2019 πξαθηηθό δηελέξγεηαο 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν:  «Αλαβάζκηζε ρώξσλ πγηεηλήο, θεληξηθήο 

εηζόδνπ θαη θσηηζκνύ αηζνπζώλ ζην 3
ν
 δεκνηηθό 

ζρνιείν ρεκαηαξίνπ». 

2. Αλαθεξύζζεη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ηελ 

επηρείξεζε «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε πξνζθεξόκελν εληαίν πνζνζηό 

έθπησζεο Δλ=3,13%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
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115/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν λα 

αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο, 

ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 77/2019 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ άζθεζεο αίηεζεο αλαίξεζεο, ελώπηνλ ηνπ 

Αξείν Πάγνπ, θαηά ηεο αξηζκ. 77/2019 απόθαζεο 

ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

2. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν θ. ΦΤΥΟΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ 

ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/Γ 35 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

άζθεζεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αξηζκ. 

77/2019 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Δπβνίαο 

θαη εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

όπνηε απηή νξηζηεί. 

Ζ ακνηβή ζπλνιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 1.734,76 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

Σν πνζό ησλ 1.734,76 € αλαιύεηαη σο εμήο: α) 

πνζό 503,44 € γηα ηελ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο 

αλαίξεζεο ζηνλ Άξεην Πάγν θαη β) πνζό 1.231,32 € 

γηα ηελ παξάζηαζε θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ 

ζηνλ Άξεην Πάγν. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΦΤΥΟΓΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 

ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/Γ 35 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

116/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηύσλ 

ύδξεπζεο Γήκνπ 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: «Δπέθηαζε δηθηύσλ 

ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο» θαη ζπληάζζεη ηνπο 

όξνπο δηαθήξπμεο. 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 11/7/2019, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00  

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

15/7/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 

2. Μεηά από ηελ από 07/06/2019 ειεθηξνληθή 

θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζην ΜΖΜΔΓ ζπζηήλνπκε 

ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο 

εμήο ππαιιήινπο:  

Σαθηηθά Μέιε 



[3] 
 

 Παξαζθεπάο Υαηδόπνπινο, ΠΔ Ζιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ  

 Μαξία Παηζαιε, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο  

 σηεξία Νίθα, ΣΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

 Ρεγγίλα σηεξνπνύινπ, ΠΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ. 

 Γεκήηξεο Σδνπβειέθεο, ΠΔ Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ. 

 ηπιηαλόο Καξακνπζθέηαο, ΠΔ Αγξνλόκσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Βνησηίαο  

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην από 

07/06/2019 Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΗΜΔΓ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

117/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαβνιή ή κε 

απνδεκηώζεσο ζηελ θ. 

Οπγνπξινγινπ Γεσξγία, γηα 

θζνξά πνπ ππέζηε 

απηνθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηεο εμαηηίαο θζνξάο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ 

ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο 

ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή ή κε απνδεκηώζεσο ζηελ θ. 

Οπγνύξινγινπ Γεσξγία ηνπ Δπηύρηνπ, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο θζνξάο πνπ ππέζηε απηνθίλεην 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο θζνξάο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 99,20 € ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

118/2019  Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

από ηνλ νξηζκό ηεο σο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ 

αξηζκό 300/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 
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ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.012,84 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα 

ηεο ππαιιήινπ θ. Ληάπε Παξαζθεπή – Δπδνμία ηνπ 

Παλαγηώηε, θαη απαιιάζζεη ηελ ππόινγν θάζε 

επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

119/2019  Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

από ηνλ νξηζκό ηεο σο 

ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ 

αξηζκό 355/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 435,00 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηεο 

ππαιιήινπ θ. Λακπξαθάθε Αξεηήο ηνπ Ηιία, θαη 

απαιιάζζεη ηελ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

 

120/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 67696, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνύ δηαξξνώλ, 

ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη 

κείσζεο ηνπ κε 

ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε 

ηκήκα ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη 

ζηνπο νηθηζκνύο Αγ. Θσκά 

θαη Κιεηδηνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 05/06/2019 πξαθηηθό 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ δηαξξνώλ, 

ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη κείσζεο ηνπ κε 

ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε ηκήκα ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη ζηνπο νηθηζκνύο Αγ. 

Θσκά θαη Κιεηδηνύ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΖΓΖ 

67696, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ 

δηαξξνώλ, ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη κείσζεο ηνπ 

κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε ηκήκα ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη ζηνπο νηθηζκνύο Αγ. 

Θσκά θαη Κιεηδηνύ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε 

ηελ επσλπκία «ΟΛΤΜΠΙΟ Αλώλπκε 

Δηζαγσγηθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία» ε νπνία 

έρεη ην κεγαιύηεξν ηειηθό βαζκό αμηνιόγεζεο κε 

ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 1.347.700,00 € + 

323.448,00 € (Φ.Π.Α.) = 1.671.148,00 €. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

121/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Ι (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΖΓΖ 
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πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 80156 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Νένο αγσγόο 

ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / 

Γειεζίνπ». 

 

80156 «Νένο αγσγόο ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / 

Γειεζίνπ». 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΓΔΧΡΤΘΜΙΚΗ 

ΑΝΧΝΤΜΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ, ΔΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΑΣΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε ηνλ δ.η. 

«ΓΔΧΡΤΘΜΙΚΗ Α.Σ.Δ. (Α.Α. πξνζθνξάο 

115339) δηόηη δελ πεξηείρε εγγπεηηθή επηζηνιή θαη 

ΣΔΤΓ. 

3. Αλαθεξύζζεη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ηελ 

εηαηξεία «ΑΚΡΙΒΑΚΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ηνπ 

Γεσξγίνπ» κε Α/Α 5 θαη Α/Α θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο ΔΖΓΖ 115531, κε κέζε ηεθκαξηή 

έθπησζε εμήληα ηέζζεξα θαη ζαξάληα έμη επί ηνηο 

εθαηό (64,46%). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

122/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ αθύξσζε ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: ζάξσζξν 

ρσξεηηθόηεηαο 1m3». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ αθύξσζε ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: ζάξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 

1m3» ζε ζπκκόξθσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

715/65939/20-05-2019 (ΑΓΑ: 6ΔΧΦΟΡ10-Ξ1Ε) 

απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – η. Διιάδαο. 
2. Σελ επαλαδεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

ζάξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3» κε λένπο όξνπο 

δηαθήξπμεο.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

123/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ 

αξηζ. 85/2019 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ζέκα: «Πεξί ιήςεο 

απόθαζεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αζθαιηνζηξώζεηο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 85/2019 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ 

Γειεζίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 22/07/2019, 

εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 11:00 



[6] 
 

νδώλ Γειεζίνπ». 

 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

25/07/2019, εκέξα  ΠΔΜΠΣΗ θαη ώξα 11:00. 
2. Μεηά από ηελ από 12/04/2019 ειεθηξνληθή 

θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζην ΜΖΜΔΓ ζπζηήλνπκε 

ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο 

εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο:  

Σαθηηθά Μέιε 

 Αλέζηε Σζηώλεο ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  

 Αηθαηεξίλε Θαιάζζε ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ  

 Παλαγηώηα θόλδξα, ΠΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο  

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

 Γεώξγηνο Παιόγνο, ΠΔ Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ. 

 Κσλζηαληίλνο Κνληνύιεο, ΣΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 Υαξάιακπνο Λαγνγηάλλεο, ΣΔ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – 

Αξάρνβαο – Αληίθπξαο. 

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην από 

12/04/2019 Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΗΜΔΓ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  


