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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 45εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2018 

 

 

          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 45ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

610/2018 

(Δθηόο 

εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 73140,  θαη 

ηελ θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Αλάπιαζε Κ.Υ. νηθηζκνύ 

θνύξησλ». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 17360/12-12-2018 πξαθηηθό 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 

73140 «ΑΝΑΠΛΑΗ Κ.Υ. ΟΙΚΙΜΟΤ 

ΚΟΤΡΣΧΝ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 

27
ε
 Ινπιίνπ 2018 γηα επηινγή αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπιαζε Κ.Υ. 
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 νηθηζκνύ θνύξησλ», ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «ΠΔΣΡΟ Κ. ΜΑΣΑΛΑ & ΙΑ 

Δ.Δ.» κε πξνζθεξόκελε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

60,16%. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

611/2018 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2018». 

 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 17016/05-12-2018 

πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά 

ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2018». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 23
ε
 Ινπιίνπ 

2018, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2018», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ 

επσλπκία ΓΔΧΡΓΙΟ Ι. ΥΑΑΝΓΡΑ κε έδξα 

ηελ ΥΑΛΚΙΓΑ, νδόο ΣΑΜΟΤΛΗ   αξηζ. 33, Σ.Κ. 

34133  & AΦΜ: 035712144 ν νπνίνο ππέβαιιε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 49.428,28 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

612/2018  «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 621/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 6.951,56 €. 

 ην ππ΄ αξηζκό 620/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 5.794,08 €. 

 ην ππ΄ αξηζκό 619/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 5.939,16 €. 

 ην ππ΄ αξηζκό 618/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.321,83 €. 

 ην ππ΄ αξηζκό 617/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.320,53 €. 

 ην ππ΄ αξηζκό 616/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.163,12 €. 

 ην ππ΄ αξηζκό 615/2018 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.164,42 €. 

πνπ  εθδόζεθαλ ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. 

Αζεκαθόπνπινπ Γεώξγηνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ηα 

εληάικαηα απηά. 
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613/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 117/2018 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε 

δηθεγόξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο 

ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

ππ’ αξηζκ. 117/2018 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

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

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

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

614/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 843/2018 

απόθαζεο ηνπ Β΄ Σξηκεινύο 

Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Λακίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε 

δηθεγόξν Γήκεηξα Κνπληνπξηώηε ηνπ Κσλ/λνπ κε 

Α.Μ./Γ..Θ. 130, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

843/2018 απόθαζεο ηνπ Β΄ Σξηκεινύο Σκήκαηνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηεο δηθαηνύρνπ ΓΗΜΗΣΡΑ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΧΣΗ 

ηνπ Κσλ/λνπ κε ΑΜ/Γ Θεβώλ 130, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

615/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 
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εληνιήο ζε δηθεγόξν 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, γηα ηελ θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 29-11-

2018 αγσγήο ηνπ ΙΑΡΗ 

ΠΑΤΛΟΤ ηνπ Δπαγγέινπ, 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβώλ». 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα ηελ 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 

29-11-2018 (κε α/α θαηάζεζεο 202/30-11-2018) 

αγσγήο ηνπ ΙΑΡΗ ΠΑΤΛΟΤ ηνπ Δπαγγέινπ, 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, όπνηε απηή 

ζπδεηεζεί. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 184,76 € θαη ζα βαξύλεη 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

616/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 

400/2017 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν λα 

εθπξνζσπήζεη ην Γήκν 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείν 

Θεβώλ ηελ από 07/02/2013 

αγσγή ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ: 

α) Δπάγγεινπ Σακπάθε ή 

Σζεζκειή Γεώξγηνπ, β) 

Παλαγηώηε Κνπζνύθε, γ) 

Αηθαηεξίλεο Κνπζνύθεο θαη 

δ) Βαζηιείνπ Σακπάθε ή 

Σζεζκειή». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζ. 400/2017 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηελ εθπξνζώπεζε 

ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ: α) 

Δπάγγεινπ Σακπάθε ή Σζεζκειή Γεώξγηνπ, β) 

Παλαγηώηε Κνπζνύθε, γ) Αηθαηεξίλεο Κνπζνύθεο 

θαη δ) Βαζηιείνπ Σακπάθε ή Σζεζκειή, ηελ 10 

Μαίνπ 2019 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 

2. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ: α) Δπάγγεινπ 

Σακπάθε ή Σζεζκειή Γεώξγηνπ, β) Παλαγηώηε 

Κνπζνύθε, γ) Αηθαηεξίλεο Κνπζνύθεο θαη δ) 

Βαζηιείνπ Σακπάθε ή Σζεζκειή, ηελ 10 Μαίνπ 

2019 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 318,68 € θαη ζα βαξύλεη 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 
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4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

617/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ θαη ηνπ 

πξαθηηθνύ ΙΙ απνζθξάγηζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ 

αλνηρηό δηαγσληζκό γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην. πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ», ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 149.872,60 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

2. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. 2 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ». 

3. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν 

πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & 

ΙΑ Δ.Δ.  ε νπνία πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  

ην πνζό ησλ 103.485,00€ πιένλ ΦΠΑ δηόηη ε 

πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε βάζεη ηηκήο,  ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

 

                  

Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                             

          Πίθνπ Δπαγγειία  


