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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  34ης /17-11-2020   ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής    Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 185/2020 

ΘΕΜΑ 
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο :«Συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών ».   
 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου  2020   και ώρα  από 13.30  μ.μ. έως 14.00 
μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε χώρα η δια 
περιφοράς TAKTIKH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βισαλτίας , ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 12.864/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του   
Προέδρου της ,η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα  με τις 
διατάξεις του άρθρου  75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018), της  παρ.1 του άρθρου 10 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των 
υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 και υπ΄αριθ.163/33282/29-
05-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών, και των  Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  
,ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-2020 και Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.68952 , ΦΕΚ 4757/τ. Β΄/28-10-
2020  ΚΥΑ. 
Επιπλέον στην ανωτέρω πρόσκληση  παρέχονταν σαφείς οδηγίες προς τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής  ,  για τον τρόπο ψηφοφορίας , ως εξής : 
Η συνεδρίαση θα αρχίσει από 13.30   μ.μ. και θα διαρκέσει  μέχρι και 14.00 μ.μ. 
Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται τα τακτικά μέλη  που θα συμμετέχουν στην 
συνεδρίαση να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων  και να ψηφίσουν θετικά 
ή αρνητικά επί των εισηγήσεων  που τους έχουν  αποσταλεί .  
Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της σταθερής τηλεφωνίας . 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής  , παρούσας της Ειδικής 
Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικής Υπαλλήλου κ. Γεωργίας 
Κολοκυθά, του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού  , επικοινώνησε τηλεφωνικά 
με όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά  η 
νόμιμη απαρτία για τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής  και στη συνέχεια  για 
την τηλεφωνική ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.           

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) και της αριθ. 18318/13-3-2020 
διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν δηλώνοντας παρόντα (6) και απόντα (1)  και 
ονομαστικά οι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
           
α/α 

Ονοματεπώνυμο  Μέλος   

1 ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος  
 

Δήμαρχος  
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2 ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος-
Αντιπρόεδρος  
 

Αντιδήμαρχος  

3 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Αντιδήμαρχος  

4 ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

5 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
           
α/α 

Ονοματεπώνυμο  Μέλος   

1 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

 
    Η Οικονομική Επιτροπή , συμπλήρωσε τη νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
τακτικών μελών  7 συμμετείχαν τα  6 ), και με τη συμμετοχή τους στην δια περιφοράς 
ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 
Παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Αθανάσιου Μασλαρινού ,   
και  της Ειδικής Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής ,τυπικώς κηρύχθηκε η 
συνεδρίαση, και ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία  με τα συμμετέχοντα τακτικά  
μέλη της Επιτροπής.   
 
 
           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Μασλαρινός    
αναγιγνώσκοντας το   11ο  θέμα ημερήσιας διάταξης   είπε τα εξής :  
Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του  Δήμου μας υποβλήθηκε η κάτωθι   εισήγηση : 
«ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                       ΠΡΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΘΕΜΑ : Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου με τίτλο :«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την 
καταλληλότητα των παιδικών χαρών ».   
 Με την υπ’ αριθ. 147/2020 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 4η 

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020 για την 
ένταξη του έργου με τίτλο ¨Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την 
καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ με προϋπολογισμό 110.000,00 € και 
χρηματοδότηση από τη Σ.Α.Τ.Α 2018. 

 Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας συνέταξε την με αριθμό 7/2020 
μελέτη του έργου του θέματος.  

 Στις 13/11/2020 διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση(ταυτότητα κλήρωσης:mimed-
ecb-a-2-id-aa-7759-eba-2020-11-13-10:00:00.000000)για την ανάδειξη τριών (3) 
τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου με αρ. μελέτης 7/2020 προϋπολογισμού 93.360,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία αποτελείται από τους: 

   Τακτικά μέλη: 
   1)Αλέξανδρος Τσινίογλου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Σερρών 
   2)Αντιγόνη Γαβρά-ΠΕ Γεωπονίας-Δήμος Σερρών 
   3)Αριστείδης Σαραντέας-ΠΕ Γεωλογίας-Δήμος Σερρών 
   Αναπληρωματικά μέλη: 
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   1)Ελισσάβετ Ανθυμίδου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Βισαλτίας 
   2)Μόρφω Τεκίδου-Λοιποί ΤΕ-Δήμος Σερρών 
   3)Ευλαμπία Μαλαμίδου-ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών-Δήμος Σερρών 

Στην παραπάνω Επιτροπή το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα 
εκτελεί χρέη Προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος οποιουδήποτε τακτικού μέλους, η αναπλήρωσή του θα γίνει αντίστοιχα 
από τα αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τη σειρά που κληρώθηκαν. 
Για τη λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και του 
Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45Α'/1999) που διέπουν τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα, εισηγούμαστε στην 
Οικονομική Επιτροπή:  
1)Την έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτης του έργου ¨Συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ προϋπολογισμού 
93.360,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). 
2)Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου ο οποίος θα είναι με 
ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης(του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016)και την έγκριση των όρων διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 
3)Την έγκριση της συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου η οποία 
αποτελείται από τους: 
Τακτικά μέλη: 
1)Αλέξανδρος Τσινίογλου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Σερρών 
2)Αντιγόνη Γαβρά-ΠΕ Γεωπονίας-Δήμος Σερρών 
3)Αριστείδης Σαραντέας-ΠΕ Γεωλογίας-Δήμος Σερρών 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1)Ελισσάβετ Ανθυμίδου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Βισαλτίας 
2)Μόρφω Τεκίδου-Λοιποί ΤΕ-Δήμος Σερρών 
3)Ευλαμπία Μαλαμίδου-ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών-Δήμος Σερρών 
Στην παραπάνω Επιτροπή το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα εκτελεί 
χρέη Προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
οποιουδήποτε τακτικού μέλους, η αναπλήρωσή του θα γίνει αντίστοιχα από τα 
αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τη σειρά που κληρώθηκαν. 
4) Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τον ορισμό της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού και τη δημοσίευση της περίληψής του, σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα. 

Νιγρίτα, 13/11/2020 

Η Προϊσταμένη                                                         Η Συντάξασα 
     του Τμήματος Τεχνικών Έργων 
 

Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη                                 Ανθυμίδου Ελισσάβετ» 
                                  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το σώμα : 
Α)Να εγκρίνει και να παραλάβει την  υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτη του έργου με τίτλο : 
«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών»  
προϋπολογισμού 93.360,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) που συντάχθηκε 
από το Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου Βισαλτίας και θεωρήθηκε  από την 
Προϊσταμένη του .   
Β)Να καθορίσει ως τρόπο  εκτέλεσης του ανωτέρου έργου τον   ηλεκτρονικό  δημόσιο  
ανοικτό  διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με το σύστημα 
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προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης(του άρθρου 
95§2α του Ν.4412/2016) και την έγκριση των όρων σύμφωνα με την συνημμένη   
διακήρυξη του διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης ,  
Γ)Να εγκρίνει την  συγκρότηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου  με τίτλο : 
¨Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ η 
οποία αποτελείται από τους: 
Τακτικά μέλη: 
1)Αλέξανδρος Τσινίογλου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Σερρών 
2)Αντιγόνη Γαβρά-ΠΕ Γεωπονίας-Δήμος Σερρών 
3)Αριστείδης Σαραντέας-ΠΕ Γεωλογίας-Δήμος Σερρών 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1)Ελισσάβετ Ανθυμίδου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Βισαλτίας 
2)Μόρφω Τεκίδου-Λοιποί ΤΕ-Δήμος Σερρών 
3)Ευλαμπία Μαλαμίδου-ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών-Δήμος Σερρών 
Στην παραπάνω Επιτροπή το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα εκτελεί 
χρέη Προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
οποιουδήποτε τακτικού μέλους, η αναπλήρωσή του θα γίνει αντίστοιχα από τα 
αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τη σειρά που κληρώθηκαν. 
Δ)Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Βισαλτίας  για τον ορισμό της ημέρας διενέργειας 
του διαγωνισμού και τη δημοσίευση της περίληψής του, σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα. 
 
          Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων 
των συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του  άρθρου  72 Ν.3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής » ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο3«Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών»  του Ν.4623/2019  ΦΕΚ134/ 
Α΄/09-09-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»  , και  αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του 
Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α)   και ισχύει , 

 Την  υπ’ αριθ. 147/2020 απόφαση  του το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση  
της  4ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 
2020 για την ένταξη του έργου με τίτλο ¨Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για 
την καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ με προϋπολογισμό 110.000,00 € 
και χρηματοδότηση από τη Σ.Α.Τ.Α 2018, 

 Την υπ΄αριθ.7/2020 μελέτη του έργου με τίτλο :«Συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών»  
προϋπολογισμού 93.360,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) που 
συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου Βισαλτίας και 
θεωρήθηκε  από την Προϊσταμένη του , 

 Την από 13-11-2020 δημόσια κλήρωση(ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-
id-aa-7759-eba-2020-11-13-10:00:00.000000)για την ανάδειξη τριών (3) 
τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου με αρ. μελέτης 7/2020 προϋπολογισμού 93.360,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), 

 Την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας ,  
 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), 
 Την αριθ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική  εγκύκλιο   του ΥΠΕΣ, 
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 Την υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα :Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων»,   

 Την υπ΄αριθ.163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα:« Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των Δήμων»,  

 Την υπ΄αριθ.426/77233/13-112020 Εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα :«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των  μέτρων  για τον περιορισμό  της διάδοσης της 
πανδημίας», 

 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 77 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-
07-2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Α)Εγκρίνει και παραλαμβάνει την υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτη του έργου με τίτλο : 
«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών»  
προϋπολογισμού 93.360,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) που συντάχθηκε 
από το Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου Βισαλτίας και θεωρήθηκε  από την 
Προϊσταμένη του .   
Β)Καθορίζει  ως τρόπο  εκτέλεσης του ανωτέρου έργου ο οποίος θα είναι ο  
ηλεκτρονικός  δημόσιος  ανοικτός  διαγωνισμός  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης(του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016) και την έγκριση των όρων 
σύμφωνα με την συνημμένη   διακήρυξη του διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας απόφασης.  
Γ)Εγκρίνει την  συγκρότηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου  με τίτλο : 
«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών»  η 
οποία αποτελείται από τους: 
Τακτικά μέλη: 
1)Αλέξανδρος Τσινίογλου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Σερρών 
2)Αντιγόνη Γαβρά-ΠΕ Γεωπονίας-Δήμος Σερρών 
3)Αριστείδης Σαραντέας-ΠΕ Γεωλογίας-Δήμος Σερρών 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1)Ελισσάβετ Ανθυμίδου-ΠΕ Αγρ.Τοπογράφων Μηχ.-Δήμος Βισαλτίας 
2)Μόρφω Τεκίδου-Λοιποί ΤΕ-Δήμος Σερρών 
3)Ευλαμπία Μαλαμίδου-ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών-Δήμος Σερρών 
Στην παραπάνω Επιτροπή το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα εκτελεί 
χρέη Προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
οποιουδήποτε τακτικού μέλους, η αναπλήρωσή του θα γίνει αντίστοιχα από τα 
αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τη σειρά που κληρώθηκαν. 
Δ)Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Βισαλτίας  για τον ορισμό της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού και τη δημοσίευση της περίληψής του, σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα. 
 
Συμμετέχοντα  τακτικά μέλη  στην δια περιφοράς  λήψη της απόφασης,  έξι(6).   
 
 
----Στη λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ.κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. ψήφισε «ΟΧΙ»  με την εξής 
αιτιολόγηση:  Στην  κοινή εναλλακτική πρόταση  που υποβλήθηκε  για το τεχνικό 
Πρόγραμμα του έτους 2021  από  τους   κ.κ.ΠΛΙΑΚΟΥ Ε. επικεφαλή  της παράταξης 
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ» ,ΡΑΚΙΤΖΗ Τ. επικεφαλή  της παράταξης 

ΑΔΑ: Ψ2Φ0Ω9Β-ΥΧΧ



Απόσπασμα από το πρακτικό 34/17-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Βισαλτίας  Σελίδα 6 
 

«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» και 
ΔΟΥΒΙΤΣΑ Α. επικεφαλή της παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ»   έχει 
προβλεφθεί τροποποίηση του ποσού που αφορά   το έργο  με τίτλο : 
«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ 
και για το λόγο  αυτό ως  μέλος και εκπρόσωπος στην Οικονομική Επιτροπή  της  
παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ» διαφωνεί με την έγκριση και την 
παραλαβή της υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτης του έργου με τίτλο:  ¨Συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ προϋπολογισμού 
93.360,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), που συντάχθηκε από το Τμήμα 
Τεχνικών Έργων  του Δήμου Βισαλτίας και θεωρήθηκε  από την Προϊσταμένη του .   
 
---------Επισυνάπτονται   και αποτελούν     αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1)Η  διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου  με τίτλο : «Συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών¨ προϋπολογισμού 
93.360,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). 
2)Η εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας .  

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό      185 /2020 

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος                                Τα    Μέλη 

                     της Οικονομικής Επιτροπής  
                           Δήμου Βισαλτίας   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ      18/11/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 

                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ    

ΑΔΑ: Ψ2Φ0Ω9Β-ΥΧΧ
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