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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 8εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

          Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 6ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

56/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΙΙ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 76907,  θαη 

ηελ θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ 

ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 12/03/2019 πξαθηηθό ΙΙ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 76907 «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο», ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

«ΑΚΡΙΒΑΚΗ ΠΤΡΙΓΩΝΑ ΣΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ» κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα 

έμη θαη νγδόληα εθαηνζηά επί ηνηο εθαηό 

(56,80%), επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο 
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3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

57/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

21/2019 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 21/2019 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ, ε 

νπνία αθνξά ηελ 05/07/2018, κε αξ. θαηάζεζεο 

126/2018 αγσγή ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

1) Αιεμάθε Χξηζηίλα, 2) Αζεκαθφπνπινο Γεψξγηνο, 3) 

Γηαιφο ππξίδσλαο, 4) Μπηκπίθνπ Γέζπνηλα, 5) 

Μπηάθεο Θενδφζεο, 6) Νέλνπ Κσλζηαληία, 7) Πέηξνπ 

Κσλζηαληίλνο, 8) Περιηβάλεο Γεψξγηνο, 9) Ρατηζνπ 

Ισάλλα, 10) ακπάλε Βαζηιηθή, 11) Σδίθα Βαζηιηθή, 

12) Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξηνο, 13) Φέξειε ηπιηαλή, 

14) Χαδήκ Ρεκδή θαη  15) Λέηε Μαξίλα, θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

58/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Γήκεηξα ρα ηπιηαλνύ 

Παπαθσλζηαληίλνπ /λνπ γηα 

ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε ζχλαςε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Γήκεηξα ρήξα ηπιηαλνχ Παπαθσλζηαληίλνπ ην γέλνο 

Γεσξγίνπ Μαξίλε, γηα ηελ θαηαβνιή κφλν ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ δεηά κε ηελ απφ 1-2-2019 αγσγή ηεο 

(αξ. έθζ. θαηάζ. 22/2019) ζηξεθφκελε θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη απεπζπλφκελε ζην Δηξελνδηθείν Θεβψλ, 

ήηνη ηνπ πνζνχ ησλ 10.002€, ην νπνίν αθνξά κίζζσκα 

γεψηξεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαίηεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηφθσλ θαη εμφδσλ. 

 

59/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηε κίζζσζε 

ρώξνπ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ ζηελ είζνδν 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σε δηελέξγεηα δεκόζηνπ θαλεξνύ πξνθνξηθνύ 

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κίζζσζεο δύν 

αθηλήησλ γηα ρξήζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

(παξθηλ) ζηελ είζνδν ρεκαηαξίνπ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο (απόθαζε 197/2018 Γ Σαλάγξαο). 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ νη 

ελδηαθεξόκελνη πνπ είλαη ηδηνθηήηεο θαηάιιεισλ 

αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Σαλάγξαο, έγγξαθε 

πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε πξνζεζκία 

είθνζη ( 20) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο, δειαδή έσο 10 Απξηιίνπ 2019 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

60/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 806,65 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε ρνξήγεζε κηαο λέαο 
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ελέξγεηεο γηα ηελ 

ειεθηξνδόηεζε ηεο 

πιαηείαο Αγίνπ Θσκά, γηα 

ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζηελ αλαηνιηθή 

είζνδν ηεο Αζσπίαο θαη ηελ 

επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζην εθθιεζάθη 

Οζίνπ Γαπίδ ζην Γήιεζη». 

 

ηξηθαζηθήο παξνρήο Νν2 γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε 

ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Θσκά. 

2. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 4.685,07 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε δαπάλε γηα ηελ επέθηαζε 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηελ αλαηνιηθή είζνδν ηεο 

Αζσπίαο (αξ.παξνρήο 43045783-01) 

3. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 5.794,08 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε δαπάλε γηα ηελ επέθηαζε 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ (6 ζηχινπο θαη θσηηζηηθφ 

ζψκα) ζην εθθιεζάθη ηνπ Οζίνπ Γαπίδ ζην Γήιεζη 

4. Οξίδεη ην δεκνηηθφ ππάιιειν Αζεκαθόπνπιν 

Γεώξγην ηνπ Αζαλαζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

αλσηέξσ ζρεηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ησλ 

αλσηέξσ δαπαλψλ. 

5. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ 

ην δεκνηηθφ ππάιιειν ε  20
ε
 Ινπλίνπ 2019.  

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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