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Α   Π   Ο     Π  Α     Μ  Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 34 εο    / 2020   Έθηαθηεο      πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ       

ΑΡΘΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΗ     237    /2020 

«Έγθξηζε κειέηεο & ηξόπνπ  δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ- Απνπεξάησζε  Πιαηείαο  Αγ Γεσξγίνπ» 

 

ην Μεζνιόγγη θαη ζην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ  21ε Ινπιίνπ    ηνπ έηνπο  2020, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο  Σξίηε     θαη ώξα 11.00 πκ   ζπλήιζε ζε Έθηαθηε   ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ.  12797/ 20  -7 -2020   πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα  κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87). 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ  βξέζεθαλ παξόληα  

ηα παξαθάησ  επηά  ( 7   ) κέιε : 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

 
  ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Κώζηαο  Λύξνο (Πξόεδξνο)  

2.-ππξίδσλ    Βαζηιείνπ  

3.- Νηθόιανο  Κσλ   Καξαπάλνο    

4.-Πεξζεθώλε  Μειαρξή (Αλαπι/θόο)  

5.- Παξαζθεπή Πεηξνληθνινύ-  Μπαιηά 

6.-  Γεώξγηνο       Καξαπαπάο 

7.- ππξίδσλ      Καξβέιεο  

 

 

 

 1.-  Υξήζηνο  Μαζανύηεο  

2.- Νηθόιανο  Γεσξγ  Καξαπάλνο   

 

 

 

 

  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα , γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/2013 απόθαζε Γεκάξρνπ Ι. Π. Μεζνινγγίνπ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  θαη 

δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ιόγσ ηνπ όηη  ππάξρνπλ 

αζθπθηηθέο ρξνληθέο  εκεξνκελίεο γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο 

θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ.   

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΟΜΟΦΩΝΑ απνθάζηζαλ γηα ην  θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

ΑΔΑ: ΨΠ1ΝΩΡΖ-66Η



Ο  Πξόεδξνο  ηεο  Δπηηξνπήο    εηζάγεη ην ζέκα  ηεο     εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε κειέηεο & ηξόπνπ  

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ- Απνπεξάησζε  Πιαηείαο  Αγ Γεσξγίνπ» θαη αλαθέξεη ηα εμήο:  

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπληάxζεθε γηα λα ηηκνινγεζνύλ νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα γίλεη ε 

δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αγ. Γεσξγίνπ έκπξνζζελ ηεο Δθθιεζηάο ζε ρώξν 

δεκνηηθό πνπ  έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πιαηεία .  

 Θα δηακνξθσζεί ν ρώξνο ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην  θαη αθνύ επηρσκαησζεί κε θαηάιιειν πιηθό   

θαη νξηζηνύλ ηα ηειηθά πςόκεηξα ζα γίλνπλ νη ππνδνκέο δηθηύνπ άξδεπζεο ,θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ,ζα 

θαηαζθεπαζηνύλ θξεάηηα απνρέηεπζεο όκβξησλ θαη δίθηπν πνπ ζα νδεγεί ηα όκβξηα ζε ηειηθό απνδέθηε ,ν 

ρώξνο ζα ρσξηζηεί ζε δπν επίπεδα πνπ ζα επηθνηλσλνύλ κε ζθαιηά κε δηάθνξα πςνκέηξνπ  θαη ζα 

δηακνξθσζεί ε επηθάλεηα κε ηελ θαηαζθεπή ζηακπσηώλ δαπέδσλ,  δηάθνξσλ ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ πνπ 

ζα ππνδεηρηνύλ από ηελ ππεξεζία  

Η δαπάλε γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο καδί κε ην ΦΠΑ 24% αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ     100.000€. 

Καηόπηλ απηώλ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαλζνύλ ζρεηηθά. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αξηζκ    / 2020 κειέηε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ έξγνπ  

      Ομόφωνα        ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

Α.- Δγθξίλεη ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ « Απνπεξάησζε  Πιαηείαο Αγ  Γεσξγίνπ». 

 

Β.- Δγθξίλεη ηελ αξηζκ     30/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ « Απνπεξάησζε  Πιαηείαο Αγ  Γεσξγίνπ» , όπσο 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο.  

 

 

Η  απόθαζε απηή πήξε απμ  αξηζκό  237    /2020 . 

πληάρηεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη πην θάησ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΚΩΣΑ   ΛΤΡΟ   

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

                     (έπνληαη ππνγξαθέο 

 

Η  Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Σζαθαιίδε  Αιεμάλδξα 

ΑΔΑ: ΨΠ1ΝΩΡΖ-66Η
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