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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 22εο 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 22ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 ηνπ κελόο Ινπιίνπ 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 

143/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ επηινγή 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 16/07/2019 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ρώξσλ 

πγηεηλήο, θεληξηθήο εηζόδνπ θαη θσηηζκνύ 

αηζνπζώλ ζην 3
ν
 δεκνηηθό ζρνιείν ρεκαηαξίνπ». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ρώξσλ πγηεηλήο, 

θεληξηθήο εηζόδνπ θαη θσηηζκνύ αηζνπζώλ ζην 3
ν
 

δεκνηηθό ζρνιείν ρεκαηαξίνπ», ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΧΝΤΜΗ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε πξνζθεξόκελν εληαίν 

πνζνζηό έθπησζεο Δλ=3,13%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

144/2019 

(Hκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πιηθώλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο 

παξαιίεο ηνπ Γήκνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην 

Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 44.720,60 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζό ησλ 44.720,60 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 

02.30.6662.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 

ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 267/2019 

απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

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: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΙ 

ΠΑΡΑΛΙΔ», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 36.065,00 

πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ηελ 29ε Ινπιίνπ 2019, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 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. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο  

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα  

εηδώλ  
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145/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθνπ κέζνπ 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 

3390/80787/14-06-2019 

απόθαζεο ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο θαη ησλ ππ’ αξηζ. 

πξση. νηθ 80387/1298/10-04-

2019 & 80688/1303/11-04-

2019 απνθάζεσλ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 

Διιάδαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε 

δηθεγόξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 

3390/80787/14-06-2019 απόθαζεο ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο θαη ησλ ππ’ 

αξηζ. πξση. νηθ 80387/1298/10-04-2019 & 

80688/1303/11-04-2019 απνθάζεσλ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο.  

Η 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. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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