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ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 26εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

 

          Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 26ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 13.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

167/2019 

(Hκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εθινγή αληηπξνέδξνπ 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Σνλ θ. Κφθθαιε Γεψξγην, λα αζθεί ηα θαζήθνληα 

ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

2. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο. 

 

168/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ΗΗ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 80504 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 01/08/2019 πξαθηηθφ ΗΗ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 80504 

«Απνθαηάζηαζε αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θηηξίνπ 

Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ». 
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ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

θηηξίνπ Γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ». 

 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ 

επσλπκία «ΜΔΣΡΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε Α/Α 7 θαη Α/Α θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 117464, κε κέζε ηεθκαξηή 

έθπησζε πελήληα ηξία θαη είθνζη έμη ηνηο εθαηφ 

(53,26 %) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

169/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Η 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 83344 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηχσλ 

χδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 24/07/2019 πξαθηηθφ Η 

(απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε 

Α/Α ΔΗΓΗ 83344 «Δπέθηαζε δηθηχσλ 

χδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα «Κ/ΞΗΑ Β. ΚΟΝΓΤΛΖ & 

ΗΑ Δ.Δ. – ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΔΡΟΝΗΚΖ ηνπ 

Γεκεηξίνπ (Α.Α. πξνζθνξάο 125742) εμαηηίαο 

φζνλ δειψζεθαλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 

ππεχζπλεο  δήισζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μέξνο 

ΙΙΙ, Γ, απφ ην κέινο «Β. ΚΟΝΓΤΛΗ & ΙΑ Δ.Δ.» 

θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πξαθηηθφ Ι πνπ 

ζπλέηαμε ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

3. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ 

Α.Β.Δ.Σ.Δ. (Α.Α. πξνζθνξάο 126336) δηφηη ζηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ΣΜΔΓΔ παξέρεηαη εγγχεζε 

πξνο ην «ΓΗΜΟ ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ» θαη ζπλεπψο 

δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 15.2, παξ. γ 

ηεο δηαθήξπμεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 4 ζηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεηαη «σο θχξηνο ηνπ 

έξγνπ ή θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ν «ΓΗΜΟ 

ΣΑΝΑΓΡΑ». 

4. Αλαθεξχζζεη σο πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ΣΔΡΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

Αζαλαζίνπ κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο 

ΔΗΓΗ 126358, κε πξνζθεξφκελε κέζε έθπησζε 

πελήληα επηά θαη νθηψ εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ 

(57,08%), επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο. 

 

170/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
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ΗΗ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 80156 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Νένο αγσγφο 

χδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / 

Γειεζίνπ». 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 17/07/2019 πξαθηηθφ ΗΗ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 80156 «Νένο 

αγσγφο χδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / Γειεζίνπ». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Νένο αγσγφο 

χδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / Γειεζίνπ», ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

«ΑΚΡΗΒΑΚΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ Γεσξγίνπ» κε 

Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 115531, κε 

κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα ηέζζεξα θαη 

ζαξάληα έμη επί ηνηο εθαηφ (64,46%) επί ησλ 

ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

171/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Η 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 81523 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

πδάησλ ζηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ, Οηλνθχησλ, 

Σαλάγξαο θαη Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Η (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΗΓΗ 81523 

«Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

πδάησλ ζηηο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, Οηλνθχησλ, 

Σαλάγξαο θαη Γειεζίνπ». 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΣΔΡΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ κε Α/Α 1 

θαη Α/Α πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 124326 δηφηη δελ 

ππέβαιε ζσζηά ζπκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ ζην κέξνο 

IV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, Δδάθην 2 

(ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο) δήισζε πεξί επαξθνχο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη Μέξνο IV: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, Γ. ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, (πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο) πεξί πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

3. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΟΡΦΑ ΑΣΔ 

κε Α/Α 3 θαη Α/Α πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 124298 

δηφηη δελ ππέβαιε ζσζηά ζπκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ 

ζην κέξνο IV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, Γ. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, Δδάθην 2 (ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο) δήισζε πεξί 

επαξθνχο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη Μέξνο IV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, Γ. 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, 
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(πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο) πεξί πξνηχπσλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. 

4. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ κε Α/Α 4 θαη 

Α/Α πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 124325 δηφηη δελ ππέβαιε 

ζσζηά ζπκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ ζην κέξνο IV: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, Δδάθην 2 

(ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο) δήισζε πεξί επαξθνχο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο  

5. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ Α.Σ.Δ.Δ. κε Α/Α 

6 θαη Α/Α πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 124339 δηφηη δελ 

ππέβαιε ζσζηά ζπκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ ζην κέξνο 

IV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, Δδάθην 2 

(ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο) δήισζε πεξί επαξθνχο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο  

6. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΜΠΗΣΗΚΧΚΟ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ. κε Α/Α 8 θαη Α/Α πξνζθνξάο 

ΔΗΓΗ 123028 δηφηη δελ ππέβαιε ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζην ζχζηεκα, εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαη ΣΔΤΓ. 

7. Αλαθεξχζζεη σο πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ 

εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. 

κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 123991, κε 

κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα δχν θαη έληεθα 

εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ (52,11%), επί ησλ ηηκψλ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

172/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Η 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 83503 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αζθαιηνζηξψζεηο 

νδψλ Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Η (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΗΓΗ 83503 

«Αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ Γειεζίνπ». 

2. Αλαθεξχζζεη σο πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ 

εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. 

κε Α/Α 4 θαη Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 

127053, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα θαη 

δέθα έμη εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ (60,16%), επί 

ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

173/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ αθχξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 

106/2019 απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αθπξψλεη ηελ ππ’ αξηζ. 106/2019 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζε 
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ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 899/2019 απφθαζε ηεο 

Α.Δ.Π.Π. κε ηελ αλάδεημε 

πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν 

ηκήκα: Kαιαζνθφξν φρεκα, 

χςνπο εξγαζίαο 13m». 

 

ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 899/2019 απφθαζε 

ηνπ 6
νπ

 θιηκαθίνπ ηεο ΑΔΠΠ 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

Α.Δ.Β.Δ.» (Α.Α. 134526) 

3. Απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΠΑΤΛΟ Η. 

ΚΟΝΣΔΛΖ ΑΔΒΔ» (Α.Α. 135079) γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην 

(άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

174/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγφξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δήκνπ 

ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο απφ 

31/10/2018 πξνζθπγήο πνπ 

άζθεζε ε Α.Δ. κε ηελ 

επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ.» θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγφξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, ηελ εληνιή 

εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο απφ 31/10/2018 πξνζθπγήο πνπ 

άζθεζε ε Α.Δ. κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ 

Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηψο, 

ηελ 11
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 422,84 € θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθψλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

175/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ γηα ηελ 

είζπξαμε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηε ιήςε 

ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 800,00 € γηα ηελ πιεξσκή γηα 

ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηεο ππνζεθνθχιαθα 

Θεβψλ θαη ηεο δαπάλεο θσηνηππηψλ. 

2. Οξίδεη ηε δεκνηηθή ππάιιειν θ. Μάκαιε 

Υξηζηίλα ηνπ Λεσλίδα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

αλσηέξσ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηεο ππνζεθνθχιαθα 

Θεβψλ θαη ηεο δαπάλεο θσηνηππηψλ. 
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3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ 

ην δεκνηηθφ ππάιιειν ε  29
ε
 Ννεκβξίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

176/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηηο 

παξαιίεο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 14753/13-09-2019 πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αλάδεημεο 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ», 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  κε ηελ επσλπκία 

«ΥΤΣΖΡΗΑ ΣΗΝΣΕΑ URBAN 

INNOVATIONS  Μ  ΗΚΔ» κε ηειηθή ηηκή 

πξνζθνξάο 44.243,82 € κε ΦΠΑ 24%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

177/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ρεκηθνχ 

πιηθνχ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 14752/13-09-2019 πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αλάδεημεο 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ρεκηθνχ 

πιηθνχ». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ρεκηθνχ πιηθνχ», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  κε ηελ 

επσλπκία «ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ – ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ» 

κε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 46.872,00 € κε ΦΠΑ 

24%. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

178/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 14751/13-09-2019 πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αλάδεημεο 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αδξαλψλ 

πιηθψλ». 
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«Πξνκήζεηα αδξαλψλ 

πιηθψλ». 

 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αδξαλψλ πιηθψλ», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ 

επσλπκία «ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

ΑΔ» κε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 73.788,68 € κε 

ΦΠΑ 24%. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

179/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Υεκηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο 

λεξψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δεηγκάησλ» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 16-07-2019 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζία κε ηίηιν: «Υεκηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λεξψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ». 
2. Αλαδεηθλχεη σο πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. 

κε πξνζθνξά 51.544,79 € κε ΦΠΑ 24%. 

3. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη φρη θαηά ηνπ απφ 16-07-2019 

πξαθηηθνχ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ  κέρξη θαη 

πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ επνκέλε απφ  

ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο, ηελ επηκέιεηα  ηεο νπνίαο  ζχκθσλα 

κε  ηνλ Ν. 4412/2016 ηελ έρεη πιένλ ε ίδηα ε 

νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

180/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγφξν 

ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δήκνπ 

ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβψλ θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο αγσγήο ησλ  ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ θ. Αηθαηεξίλε 

Δπαγγειίαο θαη  ινηπψλ 

θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγφξν ΛΤΓΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ 

ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηελ εληνιή 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ,  

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφ 06/03/2019, κε αξ. 

θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ εηδηθήο (ΔΓ) 46/2019 αγσγή 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο Αηθαηεξίλε 

Δπαγγειίαο θαη ινηπψλ, ηελ 18ε Οθησβξίνπ 2019 

θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 184,76 € θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθψλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ 
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έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ 

ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142,  κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

181/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγφξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαβνιή ή κε 

απνδεκηψζεσο ζηελ θ. 

Βαζηινπνχινπ 

Σξηαληαθπιιηά, γηα θζνξά 

πνπ ππέζηε απηνθίλεην ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο 

θζνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε ζηε δηθεγφξν ΣΗΝΖ 

ΟΦΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο 

ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή ή κε απνδεκηψζεσο ζηελ θ. θ. 

Βαζηινπνχινπ Σξηαληαθπιιηά ηνπ Βάτνπ, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο θζνξάο πνπ ππέζηε απηνθίλεην 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο θζνξάο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

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

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

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

182/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 7
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 7
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6054.01 κε ηίηιν:  

“Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ  εθηάθησλ 

ππαιιήισλ” κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.00.6431.01 κε ηίηιν: “Έμνδα 

ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ”, κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.6262.07 κε ηίηιν 

“Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα Γπκλάζην ρεκαηαξίνπ” 

κε ην πνζφ ησλ 8.000,00  € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ, Κ.Α. Δμφδσλ  02.35.7135.02  κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπνχ θεθαιαηαθνχ 

εμνπιηζκνχ»,  κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
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κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6266.01 κε 

ηίηιν: “πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηεο 

Γξακκήο ηνπ Γεκφηε” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζφ ησλ 8.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ ΚΑΔ 02.15.7134.01 “Πξνκήζεηα 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο ηνπ 

δεκφηε”, κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6632.01 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ πιηθνχ θιπ” θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 24.800,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ  ηνλ ΚΑΔ 

02.15.6162.08 “Τπεξεζίεο πεξηζπιινγήο 

αδέζπνησλ δψσλ», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 

183/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ επέθηαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

θαη ηε ρνξήγεζε λέαο 

παξνρήο απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ 

Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 293,07 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε ρνξήγεζε κηαο λέα 

κνλνθαζηθή παξνρή ζηελ πεξηνρή Άξκαηνο ζηε 

ζέζε «Άγηνο Φαλνχξηνο». 

2. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 7.869,01 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ (ηνπνζέηεζε επηά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

ζε λένπο ζηχινπο) ζηελ νδφ Αηζψπνπ ζην Γήιεζη. 

3. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 48,36 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε ζηχιν πνπ ήδε ππάξρεη 

ζηελ νδφ Καξατζθάθε ζην ρεκαηάξη. 

4. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 1.157,42 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ (ηνπνζέηεζε ελφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

ζε λέν ζηχιν) ζηελ νδφ Μαξθέιιαο ζην Γήιεζη. 

5. Οξίδεη ππφινγν ην δεκνηηθφ ππάιιειν 

Αζεκαθφπνπιν Γεψξγην ηνπ Αζαλαζίνπ γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ 

πιεξσκή ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ. 

6. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ 

ην δεκνηηθφ ππάιιειν ε  29
ε
 Ννκεβξίνπ 2019.  

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

184/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 
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πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ειέγρνπ απφ ην ΚΣΔΟ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο». 

 

2. Οξίδεη ππφινγν ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν θ. Μάξε 

Γεκήηξην ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνχ χςνπο 

1.200,00 €, γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ΚΣΔΟ ησλ 

νρεκάησλ ηνπ δήκνπ καο κε αξηζκνχο θπθινθνξίαο 

ΚΗΤ 6288, ΒΙΜ 9282, ΒΙΜ 9199, ΚΗΤ 6291, 

ΚΗΤ 6290, ΚΗΤ 6138, ΚΗΤ 6137, ΚΗΗ 4454, 

ΚΗΗ 4455, ΚΗΤ 6292, ΚΗΗ 4497 & ΚΗΗ 4459. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ 

ην δεκνηηθφ ππάιιειν ε  29
ε
 Ννκεβξίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

185/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

νρεκάησλ 4Υ4». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 40/2019 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα 

ηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ 4Υ4, πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 73.800,00 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζφ ησλ 73.800,00 € ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 

02.30.7132.01, κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ 

4Υ4» έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

365/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 

Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

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

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 4Υ4»,  

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 73.800,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – 

αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ηελ 14ε 

Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 

έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη 

δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, 

νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν 

ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε 

εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε 

Γηεχζπλζε : Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο  
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186/2019 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 80934 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αγξνηηθή νδνπνητα 

ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. 

Αζσπίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 11/09/2019 πξαθηηθφ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 80934 «Αγξνηηθή 

νδνπνηïα ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. Αζσπίαο». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αγξνηηθή 

νδνπνηïα ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. Αζσπίαο», 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΛΑΣΧ 

Α.Σ.Δ.» κε Α/Α 1 θαη Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο 

ΔΗΓΗ 117223, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

πελήληα πέληε θαη πελήληα δχν ηνηο εθαηφ (55,52 

%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

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

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

   Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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