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ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 
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Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  
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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 1εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2020 

 

 

          Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 1ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2020, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 13.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό 

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

1/2020 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ παξάηαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

παξάδνζεο πιηθώλ ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ 

έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 
Τε ρξνληθή παξάηαζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ έηνπο 2018», κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο ηεο από 11/01/2019 

ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο (19SYMV004324612) 

κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο θαη ηεο εηαηξείαο 

ΛΔΧΝΙΓΑ & ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ Ο.Δ.  

κε Α.Φ.Μ.  99902604, κε αξρηθό ρξόλν ιήμεο 

ηζρύνο ηελ 11/01/2020, γηα εβδνκήληα ελλέα (79) 

εκέξεο ήηνη κέρξη ηελ 30/03/2020  θαη κέρξη  

εμαληιήζεσο  ηεο  ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο,  

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
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Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147
Α
/8-8-2016). 

2/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

έθδνζεο αδεηώλ 

θπθινθνξίαο θαη ηελ  
πιεξσκή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο 

ηαμηλόκεζεο, θαη ησλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

ησλ ηεζζάξσλ λέσλ 

νρεκάησλ πνπ 

πξνκεζεύηεθε ν Γήκνο 

καο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ππόινγν ην δεκνηηθό ππάιιειν θ. 

Μάξε Γεκήηξην ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ 

είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.000,00 €, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηελ πιεξσκή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο 

ηαμηλόκεζεο, ζηελ έθδνζε αδεηώλ 

θπθινθνξίαο θαη ζηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ πξνκεζεύηεθε 

ν Δήκνο ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 245/2019 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ 

από ην δεκνηηθό ππάιιειν ε  15
ε
 Απξηιίνπ 

2020.  

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

 

3/2020 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ρνξήγεζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ κειέηε 

κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην 

έξγν: «Πεξηβαιινληηθή 

αλάθηεζε ηνπ ππόγεην 

πδξνθνξέα». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

Τε ρνξήγεζε  παξάηαζεο πξνζεζκίαο γηα ηε 

κειέηε κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ 

πδξνθνξέα», θαηά δέθα (10) κήλεο από ηε 

ζπκβαηηθή ιήμε ηνπ έξγνπ, δειαδή έσο ηελ 10ε 

Οθησβξίνπ 2020,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ 

άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

4/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη 

ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 81199, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: άξσζξν 

ρσξεηηθόηεηαο 1m3». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ην πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε α/α ΕΣΗΔΗΣ 81199, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ 

θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: άξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3», 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

105.400,00 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%. 

2. Εγθξίλεη ην πξαθηηθό ΙΙ αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΕΣΗΔΗΣ 81199, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

άξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3». 

3. Αλαδεηθλύεη ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

Α. ΚΑΟΤΗ Α.Δ. κε α/α πξνζθνξάο 

156729 σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ 

θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: άξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3» 

θαζώο πξνζέθεξε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα ην 

πνζό ησλ   84.000,00 € πιένλ ΦΠΑ (ήηνη 

104.160,00 € κε Φ.Π.Α. 24%). 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 
 

5/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΙΙ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 72403, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: Kαιαζνθόξν όρεκα, 

ύςνπο εξγαζίαο 13m» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ην πξαθηηθό ΙΙ αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΕΣΗΔΗΣ 72403, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

Καιαζνθόξν όρεκα, ύςνπο εξγαζίαο 13m». 

2. Αλαδεηθλύεη ηελ εηαηξεία ΠΑΤΛΟ Ι. 

ΚΟΝΣΔΛΗ ΑΔΒΔ κε α/α πξνζθνξάο 

135079 σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ 

θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: Καιαζνθόξν όρεκα, ύςνπο εξγαζίαο 

13m» θαζώο πξνζέθεξε γηα ηελ σο άλσ 

πξνκήζεηα ην πνζό ησλ   83.900,00 € πιένλ 

ΦΠΑ (ήηνη 104.036,00 € κε Φ.Π.Α. 24%). 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 

 

6/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα 

θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ 

ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

“Αλαβάζκηζε ρώξσλ 

πγηεηλήο, θεληξηθήο εηζόδνπ 

θαη θσηηζκνύ αηζνπζώλ ζην 

3
ν
 δεκνηηθό ζρνιείν 

ρεκαηαξίνπ”». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

Εγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα 

θαη ηνλ 1
ν
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αλαβάζκηζε ρώξσλ πγηεηλήο, θεληξηθήο εηζόδνπ 

θαη θσηηζκνύ αηζνπζώλ ζην 3
ν
 δεκνηηθό ζρνιείν 

ρεκαηαξίνπ», ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ηζνδύγην κε 

ηελ αξρηθή ζύκβαζε ζην πνζό ησλ 56.706,66 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγνύλησλ 

θνλδπιίσλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ θαη Φ.Π.Α. 

 
 

  Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  
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