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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο 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 14ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 ηνπ κελόο Μαίνπ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

90/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγ. 

Θσκά – Κιεηδί Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζην ΒΙΟΚΑ 

ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

 

πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν: 

«Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

νηθηζκώλ Αγ. Θσκά – Κιεηδί Γήκνπ Σαλάγξαο θαη 

έξγσλ κεηαθνξάο ζην ΒΙΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / 

Οηλνθύησλ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

118 ηνπ Ν.4412/2016, θαη απνηειείηαη απφ ηνπο: 

Σαθηηθά κέιε : 

- Δπάγγεινο Εήζεο, Π.Δ. Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, 

πξφεδξνο. 

- Παξαζθεπάο Υαηδφπνπινο, Π.Δ. Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ, κέινο 

- Γεκήηξεο Σδνπβειέθεο, Π.Δ. Υεκηθψλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, κέινο. 

- σηεξία Νίθα, Σ.Δ. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 
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ππάιιεινο Γήκνπ Σαλάγξαο, κέινο 

- ηπιηαλφο Θενδψξνπ, Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, 

κέινο Σ.Δ.Δ 

- Κσλζηαληίλνο ηατθνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο – 

Δ.Γ.Δ., κέινο Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

- Κσλζηαληίλνο Βεληδέινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο 

Γήκνπ Θεβαίσλ, κέινο Π.Δ.Γ. 

 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : 

- Ρεγγίλα σηεξνπνχινπ, Π.Δ. Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ. 

- ηπιηαλφο Καξακνπζθέηαο, Π.Δ. Αγξνλφκσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζε 

Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο 

- Μαξία Παηζαιή, Σ.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο 

- Αζαλάζηνο Μπέινο, Σ.Δ. Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο 

- Νηθφιανο Φηιίππνπ, Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, 

κέινο Σ.Δ.Δ 

- Θσκάο Παλνπξγηάο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Δ.Γ.Δ., 

κέινο Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

- Κσλζηαληίλνο Σπξηλφπνπινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο 

Γήκνπ Θεβαίσλ, κέινο Π.Δ.Γ. 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, ην από 03/04/2019 

Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΗΜΔΓ, ην ππ. αξηζ. 

389/05.04.2019 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ (Σκήκα Αλαηνιηθήο 

ηεξεάο), ην ππ. αξηζ. 659/23.04.2019 έγγξαθν ηεο 

Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ., ην ππ. αξηζ. 345/22.04.2019 έγγξαθν 

ηεο Π.Δ.Γ. ηεξεάο Διιάδαο 
 

91/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε ζπκβνιαηνγξάθν 

ζύληαμεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθνύ 

πιεξεμνπζίνπ από ην 

Γήκαξρν Σαλάγξαο πξνο ηε 

δηθεγόξν θ. ηίλε νθία κε 

πεξηερόκελν ηελ παξάζηαζε 

ζηηο 10/05/2019 θαη ζε θάζε 

κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, 

ελώπηνλ ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αζθεζείζαο από ηελ 

ΑΘΗΝΑ ΠΤΡΟΤ ηνπ 

Δηενθιή θαη ηνλ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ απ’ 

επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε ζπκβνιαηνγξάθν ζχληαμεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ απφ ην Γήκαξρν 

Σαλάγξαο πξνο ηε δηθεγφξν θ. ηίλε νθία κε 

πεξηερφκελν ηελ παξάζηαζε ζηηο 10/05/2019 θαη ζε 

θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, ελψπηνλ ηνπ Άξεηνπ 

Πάγνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αζθεζείζαο απφ ηελ 

ΑΘΖΝΑ ΠΤΡΟΤ ηνπ Δηενθιή θαη ηνλ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΠΤΡΟΤ ηνπ Δηενθιή αίηεζεο θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ηνπ Αλαζηαζίνπ αιεκή ηνπ Ησάλλε γηα 

ηελ αλαίξεζε ηεο κε αξηζκφ 12/2018 απφθαζεο ηνπ 

Σξηκεινχο Δθεηείνπ Δπβνίαο, δηφηη ε αξκνδηφηεηα απηή 

αλήθεη ζην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-209-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/
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ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΤΡΟΤ ηνπ 

Δηενθιή αίηεζεο θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνπ 

Αλαζηαζίνπ αιεκή ηνπ 

Ισάλλε γηα ηελ αλαίξεζε 

ηεο κε αξηζκό 12/2018 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο». 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

92/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«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. 26/2019 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο, ζην 

δηθεγφξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

26/2019 απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ.  

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

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

02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα 

ηεο δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 
 

93/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, γηα ηελ θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 08-04-

2019 αγσγήο ηεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΚΣΔΛ ΔΠΑΡΥΙΑ 

ΘΗΒΧΝ Α.Δ.», ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγφξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα ηελ 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφ 

08/04/2019 θαη κε αξηζκ. θαηαζ. 94/2019 αγσγή ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΣΔΛ 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΘΖΒΩΝ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ, φπνηε απηή νξηζηεί. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 208,32 € θαη ζα βαξχλεη 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα 

ηεο δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-377-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-377-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/
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3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 
 

94/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηελ παξαθνινύζεζε 

πξνγξάκκαηνο 

επαγγεικαηηθήο 

επηκόξθσζεο θαη 

θαηάξηηζεο από ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ηε δεκνηηθή ππάιιειν θ. Λακπξαθάθε Αξεηή 

ηνπ Ζιία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνχ χςνπο 435,00 €, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε ηίηιν: «Γεκφζην Μάλαηδκελη» ηνπ 

Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο δηα βίνπ κάζεζεο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. 

Λακπξαθάθε Αξεηή. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ 

ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν ε  8
ε
 Απγνχζηνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 
 

95/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε ζύλαςε εμώδηθνπ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Φσηεηλή Καξαδήκνπ ε 

νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε 

γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

από ην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε ζχλαςε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Καξαδήκνπ Φσηεηλή, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα 

θαηαβάιεη ζηε δεκησζείζα ην πνζφ ησλ 95,00 € σο 

απνδεκίσζε γηα ηελ  απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ 

ππέζηε απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο ηεο θζνξάο 

ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
 

96/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην ηεο 3εο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 3
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εζφδσλ  06.00.1323.01 κε 

ηίηιν: «Europe for Citizen»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζφ ησλ 90.000,00 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμφδσλ 02.60.6718.01 κε 

ηίηιν: «Europe for Citizen»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζφ ησλ 90.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 
 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  


