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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 18εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ,
ΔΣΟΤ 2019

Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ
(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 18ε
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό
Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή
ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη
παξαθάησ:
Α/Α
Απόθαζεο

ΘΔΜΑ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα Απνθαζίδεη νκόθσλα:
108/2019
(Ηκεξήζηα ηελ απαιιαγή ππαιιήινπ
Εγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα:
από ηνλ νξηζκό ηνπ σο
δηάηαμε)
ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε
ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο».



ην ππ΄ αξηζκό 202/2019 ρξεκαηηθό έληαικα
πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 5.794,08 €
 ην ππ΄ αξηζκό 203/2019 ρξεκαηηθό έληαικα
πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 4.685,07 €
 ην ππ΄ αξηζκό 204/2019 ρξεκαηηθό έληαικα
πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 806,65 €
πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ.
Αζεκαθόπνπινπ Γεώξγηνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, θαη
απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα
απηό.
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109/2019

110/2019

Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα
ηελ απαιιαγή ππαιιήινπ
από ηνλ νξηζκό ηνπ σο
ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε
ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο».

Απνθαζίδεη νκόθσλα:

Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα
ηελ απαιιαγή ππαιιήινπ
από ηνλ νξηζκό ηνπ σο
ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε
ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο».

Απνθαζίδεη νκόθσλα:

Εγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄
αξηζκό 336/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο,
ζπλνιηθνύ ύςνπο 300,00 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ
ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεώξγηνπ, θαη
απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα
απηό.

Εγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄
αξηζκό 304/2018 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο,
ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.321,83 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα
ηνπ ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα,
θαη απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην
έληαικα απηό.

111/2019

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα Απνθαζίδεη νκόθσλα:
ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε
εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 1. Τελ απ’ επζείαο αλάζεζε ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ
κειέηεο θαη ηεο παξνρήο
ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο
ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο
γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε
κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ
ηελ
θαηαβνιή
ή
κε
θαηαβνιή ή κε απνδεκηώζεσο ζηελ θ. Φηιηππή
απνδεκηώζεσο
ζηελ
θ.
Ισάλλα ηνπ Δεκεηξίνπ, γηα απνθαηάζηαζε ηεο
Βηζβίθε Μαξία, γηα θζνξά
θζνξάο πνπ ππέζηε απηνθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο
πνπ ππέζηε απηνθίλεην ηεο
εμαηηίαο θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο.
ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο
Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο
θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο».
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 Δήκνπ Ταλάγξαο,
νηθνλνκηθνύ 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. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο.

112/2019

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα Απνθαζίδεη νκόθσλα:
ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ
αμηνιόγεζεο
νηθνλνκηθώλ 1. Εγθξίλεη ην κε αξηζ. πξση. 8750/29-05-2019
πξαθηηθό αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
δηαγσληζκνύ
γηα
ηελ
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο.
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν
ηίηιν:
«Πξνκήζεηα
πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ,
ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία
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ζθπξνδέκαηνο»»

113/2019

«ΙΓΔΡΑΚΗ ΜΠΔΣΟΝ ΙΚΔ» κε ηειηθή ηηκή
πξνζθνξάο 50.905,00 € θαη κε ΦΠΑ 24%
63.122,20 €.
3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ
έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση.
8750/29-05-2019 πξαθηηθνύ
ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ
κέρξη θαη πέληε εκεξνινγηαθέο
εκέξεο κεηά ηελ επνκέλε από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο
ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ επηκέιεηα ηεο
νπνίαο ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016 ηελ έρεη
πιένλ ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή.
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα Απνθαζίδεη νκόθσλα:
ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ
ΙΙ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 1. Εγθξίλεη ην από 27/05/2019 πξαθηηθό ΙΙ ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο
θαηαθύξσζεο
ηεο
δεκνπξαζίαο
κε
Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ
80158
ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο
«Καηαζθεπή θαη επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ ζην
κε α/α ΔΗΓΗ 80158 γηα
Γ. Σαλάγξαο».
ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα επηινγή αλαδόρνπ
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη
ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη
επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ ζην Γ. Σαλάγξαο»,
επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ
ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα Κ/ΞΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ Γ.
ζην Γήκν Σαλάγξαο».
ΠΑΛΟΓΟΤ – ΜΑΡΙΟ Ν. ΠΑΘΗ κε α/α
πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 115361 θαη κε πνζνζηό
κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο 54,03%, επί ησλ ηηκώλ
ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.

Η πξαθηηθνγξάθνο

Πίθνπ Δπαγγειία
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