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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 1εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

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 1ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

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

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

1/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

213/2018 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 213/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, ε 

νπνία αθνξά ηελ από 09/12/2016 αγσγή ηνπ Παλαγηώηε 

Κνιηαζηάζε ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο 

θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνύ ησλ 

14.214,13 επξώ, γηα νθεηιόκελν θεθάιαην, ηνπ πνζνύ 

ησλ 1.750,03 γηα νθεηιόκελνπο ηόθνπο θαζώο θαη  ηνπ 

πνζνύ ησλ 300 επξώ γηα ηελ επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή 

δαπάλε. 
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2/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

843/2018 απόθαζεο ηνπ Β΄ 

Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Λακίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 843/2018 απόθαζε ηνπ Β΄ Τξηκεινύο Τκήκαηνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, ε νπνία αθνξά 

ηελ από 17/11/2005 πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ 

Γεξβελνρσξίσλ, θαηά ησλ  απνθάζεσλ 8959/8.7.2005  

ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο 

θαη Γ10/Γ/Φ.17.7./17378/4680/4/10/2005 απνξξηπηηθήο 

απόθαζεο ηνπ Υθππνπξγνύ Αλάπηπμεο. 

 

3/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. 3 πξαθηηθό δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ 

αθνξά ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

κε ηελ επσλπκία ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΙΑ Δ.Δ.. ν 

νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 103.485,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

4/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΙΙ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 66324, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα 

απνξξηκκαηνθόξνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 28/12/2018 πξαθηηθό ΙΙ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α 

ΔΣΖΓΖΣ 66324, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ». 

Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν 

πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία  «Διιεληθή 

Βηνκεραλία Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ – 

Αλώλπκε Δκπνξηθή Βηνκεραληθή Δηαηξεία 

Α.Δ.Β.Δ.» θαζώο ππέβαιιε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 137.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24 % 

πνζνύ 32.880,00 €, ήηνη ζύλνιν  169.880,00 €.  

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
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5/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 78393 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή λένπ 

δηθηύνπ θσηηζκνύ ζηε Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 14/01/2019 πξαθηηθό Ι 

(απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε 

Α/Α ΔΣΖΓΖΣ 78393 «Καηαζθεπή λένπ δηθηύνπ 

θσηηζκνύ ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

ηεξγίνπ Ισάλλε (Α.Α. Πξνζθνξάο 105125) δηόηη 

δελ πεξηείρε εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ην ΤΔΥΓ δελ 

ήηαλ ζπκπιεξσκέλν θαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν από ην δηαγσληδόκελν. 

3. Αλαθεξύζζεη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ηελ 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΓΜΟ Α.Δ.Σ.Δ.» 

κε πξνζθεξόκελε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 57,00%. 

 

6/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΙΙΙ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν: 

«πκθσλία πιαίζην γηα ηελ 

εθπόλεζε ππνζηεξηθηηθώλ 

κειεηώλ γηα ην έξγν: 

«Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ 

πεξηνρήο Αζσπνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 743/14-01-2019 

πξαθηηθνύ ΗΗΗ, ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε 

κειέηεο κε ηίηιν: «πκθσλία πιαίζην γηα ηελ 

εθπόλεζε ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ γηα ην έξγν: 

«Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθώλ 

ζπζηεκάησλ πεξηνρήο Αζσπνύ. 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο γηα 

ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «πκθσλία 

πιαίζην γηα ηελ εθπόλεζε ππνζηεξηθηηθώλ 

κειεηώλ γηα ην έξγν: «Οινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ πεξηνρήο 

Αζσπνύ» ζηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηώλ: 

ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΔΥΝΙΚΗ Δ.Δ. – 

Αιεμάλδξα Κνξαζίδε. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

 

7/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο 

ηηκήο κνλάδνο 

απνδεκηώζεσο 

ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ 

πνπ αζθήζεθε από ηνπο: α) 

ππξίδσλα Νηθνιή ηνπ 

Γεξαζίκνπ θαη β) Γεκήηξην 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο 

ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο ξπκνηνκνύκελσλ 

αθηλήησλ πνπ αζθήζεθε από ηνπο: α) Σππξίδσλα 

Νηθνιή ηνπ Γεξαζίκνπ θαη β) Γεκήηξην Νηθνιή ηνπ 

Γεξαζίκνπ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο, ηελ 6
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζε θάζε 

άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 357,12 € θαη ζα βαξύλεη 
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Νηθνιή ηνπ Γεξαζίκνπ.» 

 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019. 

2. Τν 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. 

 

8/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ 

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΣΟΓΙΑΝΝΗ 

ηνπ Βαζηιείνπ θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηνπ 

θαηαξγνύκελνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 21/11/2017 αγσγήο ηνπ 

Καηζόγηαλλε Αλδξέα, ελώπηνλ ηνπ Ε΄ Τκήκαηνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηώο, ηελ 8
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

      Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 517,08 € θαη ζα βαξύλεη 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ 

ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

9/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Λακίαο θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο αγσγήο ησλ: α) Ισάλλε 

Γεκ. Οηθνλνκίδε, β) Ισάλλε 

Νηθ. Αιεμίνπ, γ) Μηραήι 

Γεσξ. Γηαινύξε, δ) 

Νηθνιάνπ η. Μπιαηζηώηε, 

ε) Αξηέκηδνο Παλ. ηδέξε 

θαη ζη) Υξπζνύιαο Γεσξ. 

Σδηγθνύξα θαηά ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ηνπ 

ΜΙΥΑΗΛ κε ΑΜ/Γ 2002 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 13/07/2016 αγσγήο ησλ: α) 

Ησάλλε Γεκ. Οηθνλνκίδε, β) Ησάλλε Νηθ. Αιεμίνπ, 

γ) Μηραήι Γεσξ. Γηαινύξε, δ) Νηθνιάνπ Ση. 

Μπιαηζηώηε, ε) Αξηέκηδνο Παλ. Σηδέξε θαη ζη) 

Φξπζνύιαο Γεσξ. Τδηγθνύξα θαηά ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο θαη 

ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, ηελ 7
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 
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Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο θαη ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 378,20 € θαη ζα βαξύλεη 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019. 

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ηνπ 

ΜΙΥΑΗΛ κε ΑΜ/Γ 2002,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

                  

Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                             

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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