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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 17εο 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 17ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 ηνπ κελόο Μαίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε 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 

105/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαβνιή ή κε 

απνδεκηώζεσο ζηελ θ. 

Βηζβίθε Μαξία, γηα θζνξά 

πνπ ππέζηε απηνθίλεην ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο 

θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Τελ απ’ επζείαο αλάζεζε ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ 

ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο 

θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή 

ή κε απνδεκηώζεσο ζηελ θ. Βηζβίθε Μαξία, γηα 

θζνξάο πνπ ππέζηε απηνθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο 

εμαηηίαο θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

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 Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 
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έηνπο 2019. 

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

106/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 72403, 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 16/05/2019 πξαθηηθό Ι δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κε α/α 

ΔΣΗΓΗΣ 72403, 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» 

(Α.Α. 135079) 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. Απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ κε 

ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

Α.Δ.Β.Δ.» (Α.Α. 134526) γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

107/2019  «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. 29/2019 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην 

δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ηνπ ΜΙΥΑΗΛ κε 

ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

29/2019 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ.  

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 Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019. 

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ηνπ 

Μηραήι κε ΑΜ/Γ 142, κε βάζε ηα λόκηκα 
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δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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