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ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                        

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 37εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

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 37ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 13.30΄ 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 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

270/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα γάιαθηνο θαη 

ηξνθίκσλ ηνπ ΝΠΓΓ 

«Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΧΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. πξση. 20925/16-12-2019 

πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο – 

αλάδεημεο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ πνπ ζπλέηαμε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο θαη 

ηξνθίκσλ ηνπ ΝΠΓΓ «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ Γ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ» ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ & 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 
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ηνπ Κνηλσληθνύ 

Παληνπσιείνπ & ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ ηνπ ΝΠΓΓ 

«Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» ηνπ 

Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ & ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» σο εμήο: 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α (είδε παληνπσιείνπ γηα 

ην θνηλσληθό παληνπσιείν) ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΠ. 

ΣΔΦΑΝΟ κε πξνζθνξά 19.508,42 € 

ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β (είδε παληνπσιείνπ γηα 

ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο 

ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ Θσκά & Οηλνθύησλ) 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΠ. ΣΔΦΑΝΟ κε πξνζθνξά 

7.904,53 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ (είδε νπσξνπσιείνπ γηα 

ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο 

ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ Θσκά & Οηλνθύησλ) 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΥΟΝΣΕΗΑ ΑΘΑΝ. ΥΡΗΣΗΝΑ κε 

πξνζθνξά 2.863,51 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ (είδε θξενπσιείνπ γηα 

ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο 

ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ Θσκά & Οηλνθύησλ) 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΥΟΝΣΕΗΑ ΑΘΑΝ. ΥΡΗΣΗΝΑ κε 

πξνζθνξά 4.904,56 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Δ (πξνκήζεηα εηδώλ 

θαηεςπγκέλσλ γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΓΙΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ Γ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο 

παηδηθνύο ζηαζκνύο ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ 

Θσκά & Οηλνθύησλ) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΥΟΝΣΕΗΑ ΑΘΑΝ. 

ΥΡΗΣΗΝΑ κε πξνζθνξά 2.039,54 € ρσξίο 

ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Ε (πξνκήζεηα γάιαθηνο 

εξγαδνκέλσλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη Ν.Π.Γ.Γ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ») ζηνλ 
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νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΠ. ΣΔΦΑΝΟ κε πξνζθνξά 

1.945,92 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

271/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

δηαγξαθή πνζνύ 187,61 € 

από ινγαξηαζκνύο 

ύδξεπζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή πνζνύ 187,61 € από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 572/2013 καδί κε ηηο ηπρόλ 

πξνζαπμήζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο 

ηνπο, ηνπ θ. Κνξλίδε Βαζίιεηνπ κε Α.Φ.Μ. 

006248618, ιόγσ ιάζνπο ρξέσζεο ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 17/2019 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο,  

 

272/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο επί 

αηηήκαηνο δηαγξαθήο 

νθεηιώλ ύδξεπζεο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία: 

«ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΧΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΘΔΡΜΑΝΔΧ – ΔΗΓΖ 

ΤΓΗΔΗΝΖ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 

ΡΟΤΑΓΗΑΛ ΜΑΡΗΟ 

ΜΖΣΑ ΑΒΔΔ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Απνξξίπηεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 19740/29-

11-2019 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

"ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΘΔΡΜΑΝΔΩ - ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ - 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΡΟΤΑΓΙΑΛ ΜΑΡΙΟ ΜΗΣΑ 

ΑΒΔΔ", θαζώο δελ έρεη παξαγξαθεί ε αμίσζε ηνπ 

Γήκνπ γηα ηα ηέιε ύδξεπζεο αθνύ απηά αθνξνύλ ηα 

έηε 2005-2006 θαη παξαγξάθνληαη ζηηο 31-12-2025 

θαη 31-12-2026 αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε όζα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ από 11/12/2019 (αξηζ. 

πξση. 20692/12-12-2015) γλσκνδόηεζε ηνπ 

δηθεγόξνπ θ. Λύγγνπ Νηθόιανπ θαη ζην ζθεπηηθό 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

273/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ παξάηαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: Αλαηξεπόκελν 

θνξηεγό σθέιηκνπ θνξηίνπ 

πεξίπνπ 19tn». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε δεύηεξε ρξνληθή παξάηαζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: Αλαηξεπόκελν θνξηεγό 

σθέιηκνπ θνξηίνπ πεξίπνπ 19tn», κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο θαη ηηκή ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 12505/30-07-

2019 ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο 

(19SYMV005434681) κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

θαη ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ - 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.Β.Δ.», κε αξρηθό ρξόλν ιήμεο 

ηζρύνο ηελ 11/11/2019 γηα ηξηάληα πέληε (35) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξώηεο 

παξάηαζεο 40 επηπιένλ εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, 

ήηνη κέρξη ηελ 24/01/2020,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, 

ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ –147
Α
/8-8-

2016). 
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274/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ αθύξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αθπξώλεη ην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ» θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-

2016) 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 
 

275/2019 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 83503 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αζθαιηνζηξώζεηο 

νδώλ Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

4. Δγθξίλεη ην από 22/10/2019 πξαθηηθό ΗΗ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 

83503 «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γειεζίνπ». 

5. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα επηινγή 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γειεζίνπ», ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

«ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ.» κε 

Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 127053, 

κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα θαη δέθα 

έμη εθαηνζηά επί ηνηο εθαηό (60,16%), επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

276/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο 

ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ 

αξηζκό 871/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.200,00 € πνπ εθδόζεθε ζην 

όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ 

Γεσξγίνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε 

επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 
 

277/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο 

ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ 

αξηζκό 993/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 20,00 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα 

ηνπ ππαιιήινπ θ. Κσζηόπνπινπ Ησάλλε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε 

επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

278/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΗΗΗ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ΗΗΗ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ, ηνπ δηαγσληζκνύ κε α/α ΔΗΓΗ 
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κε α/α ΔΖΓΖ 78676, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα αζθάιηνπ» 

 

78676, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ», ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 99.962,60 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε α/α ΔΗΓΗ 

78676, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ» ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΒΔΣΔ κε α/α 

πξνζθνξάο 149807 ν νπνίνο πξνζέθεξε γηα ηελ 

εθηέιεζή ηεο ην πνζό ησλ 30.182,50€ πιένλ 

ΦΠΑ 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 
 

279/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΗΗΗ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 83344 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηύσλ 

ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 10/12/2019 πξαθηηθό ΗΗΗ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 

83344 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα επηινγή 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ 

Σαλάγξαο», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία «ΑΚΡΗΒΑΚΖ ΠΤΡΟ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ» κε Α.Α. Πξνζθνξάο – ΔΗΓΗ: 

126423 θαη πνζνζηό Μέζεο Έθπησζεο 

Δκ=44,80%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  
 

280/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΗΗ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 82828 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ 

Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζην ΒΗΟΚΑ 

ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ΗΗ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 

82828 «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγίνπ Θσκά θαη 

Κιεηδηνύ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζην ΒΗΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / 

Οηλνθύησλ». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα επηινγή 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγίνπ Θσκά θαη 

Κιεηδηνύ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζην ΒΗΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / 
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Οηλνθύησλ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία «ΔΡΓΟΡΟΖ Α.Σ.Δ.» κε Α/Α 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 123705, κε 

κέζε ηεθκαξηή έθπησζε ζαξάληα ηξία θαη 

εμήληα επηά ηνηο εθαηό (43,67%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

281/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα  

ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

“Καηαζθεπή θαη επηζθεπή 

παηδηθώλ ραξώλ ζην Γήκν 

Σαλάγξαο”». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη επηζθεπή 

παηδηθώλ ραξώλ ζην Γήκν Σαλάγξαο» ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε ηζνδύγην κε ην ζπκθσλεηηθό ζην πνζό 

ησλ 129.268,45 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαινγνύλησλ θνλδπιίσλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ 

θαη ΦΠΑ 
 

282/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ρνξήγεζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη 

επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ 

ζην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε ρνξήγεζε  παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζην 

έξγν: «Καηαζθεπή θαη επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ 

ζην Γ. Σαλάγξαο», ελόο (1) κήλα από ηε ζπκβαηηθή 

ιήμε ηνπ έξγνπ, δειαδή έσο ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 

2020,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ 

Ν.4412/2016. 
 

283/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ παξάηαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – 

ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε δεύηεξε ρξνληθή παξάηαζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε 

εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο», κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη 

ηηκέο ηεο από 07/05/2019 ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο 

(19SYMV004898425) κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

θαη ηεο εηαηξείαο ΠΑΡΚΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  κε Α.Φ.Μ.  998562423 

, κε αξρηθό ρξόλν ιήμεο ηζρύνο ηελ 07/09/2019,  γηα 

έλαλ επηπιένλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο πξώηεο 

παξάηαζεο 4 επηπιένλ κελώλ, ήηνη κέρξη ηελ 

07/02/2020 θαη κέρξη  εμαληιήζεσο  ηεο  ζπκβαηηθήο 

πνζόηεηαο,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 

206 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ –147
Α
/8-8-2016). 

 

284/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ 

Γ.., ηνπ Δηεζίνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ 

πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο έηνπο 

2020 ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ κε  αύμνληα αξηζκό  46/2019 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ   ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο κε ηελ 

επσλπκία:  «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ  ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη 

δηαθξηηηθό ηίηιν:  «ΓΗ.Κ.Δ.Σ.», κε ηελ νπνία 

έρεη ςεθηζηεί ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο, ν 
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ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

πξνϋπνινγηζκόο θαη νη πηλάθεο ζηνρνζεζίαο 

έηνπο 2020 

2. Δγθξίλεη ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο, ηνλ  

πξνϋπνινγηζκό θαη ηνπο πίλαθεο  

ζηνρνζεζίαο έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο όπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ 

αξηζκ. 46/2019 απόθαζε, ε νπνία νξίδεη πσο 

απνηειεί αλαπόζπαζην  ηκήκα ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Σαλάγξαο.               
 

285/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Η 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη 

ηνπ πξαθηηθνύ ΗΗ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΖΓΖ 81440, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα 

ηε ζπληήξεζε ηνπ 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2019» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Η δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε α/α ΔΗΓΗ 81440, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2019», ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 149.562,60 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ΗΗ αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΔΗΓΗ 81440, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2019». 

3. Αλαδεηθλύεη ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία «ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.» κε 

α/α πξνζθνξάο 155957 σο πξνζσξηλό αλάδνρν 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2019» 

θαζώο πξνζέθεξε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα ην 

πνζό ησλ 107.453,50 € πιένλ ΦΠΑ 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 
 

      

  Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  


		2019-12-19T13:19:32+0200
	EVANGELIA PIKOU




