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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 2εο 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 2ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, 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 

10/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο 2019 (γηα 

ηηο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ θαη 

Οηλνθύησλ)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Εγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται ςτην υπ’ αυξ. αριθμό 4/2019 τεχνική 
μελζτη που ςυνζταξε το Τμήμα Τεχνικών Ζργων, 
τησ Δ/νςησ Τεχνικών Υπηρεςιών του Δήμου μασ για 
την προμήθεια υγρών καυςίμων Δήμου Τανάγρασ 
2019 (για τισ Δ.Ε. Σχηματαρίου & Οινοφφτων) 
προχπολογιςμοφ δαπάνησ 207.646,24 €  
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%.  
 Σν πνζό ησλ 7.317,52 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6641.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 
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θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  49.850,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  14.955,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.05 κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 

2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  14.955,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.06 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Β/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 
2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  67.702,96 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6641.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 
θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  19.250,31 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6641.04 κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  12.407,83 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6641.04 κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  8.409,60 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6641.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 Σν πνζό ησλ  12.798,01 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.70.6641.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 
θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019» γηα ην έηνο 2019 

 
Β. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ γηα  ην έηνο 2019», ζπλνιηθνύ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 207.646,24 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Δ.Ε. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ και Γ.Δ. ΟΙΝΟΦΤΣΧΝ, ν νπνίνο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί: κε ην ζύζηεκα πνζνζηνύ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%), επί ηεο εθάζηνηε 

Μέζεο Σηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά 

ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο δηακνξθώλεηαη από 

ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ 

ΤΠΑΝ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Βνησηίαο, 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηα  πγξά 

θαύζηκα κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο  ηελ  πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  

κόλν βάζεη  ηεο ηηκήο θαη κε ηνπο παξαθάησ 

όξνπο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4412/2016  

θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο   απόθαζεο  ηνπ  

Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 

ηεύρνοΒ’) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γηαδηθηπαθόο Σόπνο – Υξόλνο Τπνβνιήο ησλ 

ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηαδηθηπαθή Πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ..: 08/02/2019 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 08/02/2019 και 
ώρα 10:00 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 04/03/2019θαη 

ώξα 13:00 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 

 

11/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«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 65881, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – 

ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ δηαγσληζκνύ κε α/α 

ΔΗΓΗ 65881, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

279.932,48 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ΙΙ δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ δηαγσληζκνύ 

κε α/α ΔΗΓΗ 65881, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε 

εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

3. Αλαδεηθλύεη ηελ εηαηξεία ΠΑΡΚΟΣΔΥΝΙΚΗ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε α/α πξνζθνξάο 

114978 σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

««ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ -ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ» θαζώο πξνζέθεξε γηα ηελ σο άλσ 

πξνκήζεηα ην πνζό ησλ   219.069,00€ πιένλ ΦΠΑ 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

12/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

5. Δγθξίλεη ην από 23/01/2019 πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 67345, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!2WqHaX3hUi7lv5zlV7ipCA%7D&bid_number=%7B!!VScwj7DMbGQjP8wJOFYvAw%7D&_ti=91124830&oapc=74&oas=kSzK89BH3g1iCCE2EvMQEg..
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δηαγσληζκνύ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 67345, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: ζάξσζξν 

ρσξεηηθόηεηαο 1m3» 

 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: άξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 

1m3». 

6. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ. 

ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε α/α ΔΗΓΗ 67345 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

άξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3»,   δειαδή ηνπ 

αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. 

Ο νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, ζα 

γίλεη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 
 

13/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 67346, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: Kαιαζνθόξν όρεκα, 

ύςνπο εξγαζίαο 13m» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 22/01/2019 πξαθηηθό Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 67346, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: Kαιαζνθόξν όρεκα, 

ύςνπο εξγαζίαο 13m». 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ κε 

ηελ επσλπκία «ΠΑΤΛΟ Ι. ΚΟΝΣΔΛΗ ΑΔΒΔ» 

επεηδή ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό Ι ηεο επηηξνπήο 

από ηνλ έιεγρν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ, δηαπηζηώζεθε όηη ελώ ην 

απηνθίλεην / πιαίζην πιεξεί ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ε ππεξθαηαζθεπή δελ ην θάλεη 

απόιπηα. 

3. Μαηαηώλεη ην δηαγσληζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: Kαιαζνθόξν όρεκα, 

ύςνπο εξγαζίαο 13m».  
4. Οξίδεη όηη ν δηαγσληζκόο ζα επαλαιεθζεί κε 

λένπο όξνπο δηαθήξπμεο . 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 
 

14/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 21/01/2019 πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο 
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ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 67275, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν 

ηκήκα: Διαζηηθνθόξνο 

εθζθαθέαο - θνξησηήο» 

 

θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 67275, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: Διαζηηθνθόξνο 

εθζθαθέαο - θνξησηήο». 

2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «UNITRACK A.E.E. ζηελ επόκελε 

θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ κε α/α ΔΗΓΗ 67275 γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

Διαζηηθνθόξνο εθζθαθέαο - θνξησηήο», δειαδή 

ηνπ αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. 

Ο νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, ζα 

γίλεη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 
 

15/2019  «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. 249/2018 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην 

δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

249/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 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 2019. 

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. 

 

16/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 

616/2018 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζ. 616/2018 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηελ εθπξνζώπεζε 

ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ θαηά 
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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». 

 

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 ζηε δηθεγόξν Γήκεηξα Κνπληνπξηώηε 

ηνπ Κσλ/λνπ κε Α.Μ./Γ..Θ. 130, 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 ηεο δηθαηνύρνπ ΓΗΜΗΣΡΑ 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΧΣΗ ηνπ ΚΧΝ/ΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΘ 

130,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

17/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

έθδνζεο αδεηώλ 

θπθινθνξίαο θαη ειέγρνπ 

από ην ΚΣΔΟ δηθύθινπ ηνπ 

Γήκνπ καο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε Γεκήηξην 

ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 700,00 €, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ 

ΚΣΔΟ ηνπ δηθύθινπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΒΙΚ 

811 θαη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ θπθινθνξίαο 

γηα ηα δύν λέα αλνηρηά εκηθνξηεγά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε  30
ε
 Απξηιίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

18/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Νένο αγσγόο 

ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) 

γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Νένο αγσγόο ύδξεπζεο ρεκαηαξίνπ / Γειεζίνπ» 

Δθηηκώκελεο αμίαο  1.350.000,00 Δπξώ πνπ ζα 
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Γειεζίνπ». 

 

δηεμαρζεί ζύκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 

(Α’ 147) 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 28/2/2019, εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 11:00. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 4/3/2019, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 11:00. 
 

 

                  

Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                             

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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