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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                        

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 35εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

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 35ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 13.30΄ 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 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

255/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ 

είζπξαμε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

θαηαβνιή αληαπνδνηηθνύ 

ηέινπο ΣΔΔ γηα έγθξηζε 

εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο 

θιίκαθαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 20,00 € γηα 

ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζην 

αληαπνδνηηθό ηέινο ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε 

εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο γηα θνπή δέληξσλ 

εληόο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

2. Οξίδεη ην δεκνηηθή ππάιιειν θ. Κσζηόπνπιν 

Ησάλλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα ηελ είζπξαμε 

ηνπ αλσηέξσ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο 
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απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζην αληαπνδνηηθό ηέινο 

ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο 

γηα θνπή δέληξσλ εληόο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ 

από ηo δεκνηηθό ππάιιειν ε 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2019.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

 

256/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 85680 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο ζηελ νδό 

Μνπζώλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 02/12/2019 πξαθηηθό ΗΗ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΖΓΖ 

85680 «Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο 

ζηελ νδό Μνπζώλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα επηινγή 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ νδό 

Μνπζώλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ», ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ 

ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ.» κε Α/Α θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο ΔΖΓΖ 134915, κε 

πξνζθεξόκελε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

ηξηάληα έλα ηνηο εθαηό (31,00%), επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 

257/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ ηνπ 

ΝΠΓΓ «Κ.Α.Π.Ζ. – 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ Γ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ» ηνπ 

Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ 

& ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζ. πξση. 19853/02-12-2019 

πξαθηηθό αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο 

θαη ηξνθίκσλ ηνπ ΝΠΓΓ «Κ.Α.Π.Ζ. – 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ 

& ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ 

νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ: 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α (είδε παληνπσιείνπ 

γηα ην θνηλσληθό παληνπσιείν) ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΠ. ΣΔΦΑΝΟ κε 

πξνζθνξά 19.508,42 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β (είδε παληνπσιείνπ 
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γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ Γ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο 

παηδηθνύο ζηαζκνύο ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ 

Θσκά & Οηλνθύησλ) ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΠ. 

ΣΔΦΑΝΟ κε πξνζθνξά 7.904,53 € 

ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ (είδε νπσξνπσιείνπ 

γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ Γ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο 

παηδηθνύο ζηαζκνύο ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ 

Θσκά & Οηλνθύησλ) ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία ΥΟΝΣΕΗΑ 

ΑΘΑΝ. ΥΡΗΣΗΝΑ κε πξνζθνξά 

2.863,51 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ (είδε θξενπσιείνπ γηα 

ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο παηδηθνύο 

ζηαζκνύο ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ Θσκά & 

Οηλνθύησλ) ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία ΥΟΝΣΕΗΑ ΑΘΑΝ. 

ΥΡΗΣΗΝΑ κε πξνζθνξά 4.904,56 € 

ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Δ (πξνκήζεηα εηδώλ 

θαηεςπγκέλσλ γηα ηνπο παηδηθνύο 

ζηαζκνύο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. – 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΩΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο παηδηθνύο 

ζηαζκνύο ρεκαηαξίνπ, Αγίνπ Θσκά & 

Οηλνθύησλ) ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία ΥΟΝΣΕΗΑ ΑΘΑΝ. 

ΥΡΗΣΗΝΑ κε πξνζθνξά 2.039,54 € 

ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Ε (πξνκήζεηα γάιαθηνο 

εξγαδνκέλσλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ Γ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ») ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε 

ηελ επσλπκία ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΠ. 

ΣΔΦΑΝΟ κε πξνζθνξά 1.945,92 € 

ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ κε 

αξηζ. πξση. 19853/02-12-2019 πξαθηηθνύ  ηεο 
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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. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 
 

258/2019 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 62/2019 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Ζ/Μ Έξγσλ & 

πγθνηλσληώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2019», 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 44.925,20 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζό ησλ 44.925,20 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.30.7135.20 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2019» γηα ην έηνο 2019, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 472/2019 απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

36.230,00 πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκό) κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά  γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα 

εηδώλ. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – 

αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ηε Γεπηέξα 23 

Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δύλαληαη 

λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο 

απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ 
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ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη 

θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : 

Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

259/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

ππεξάζπηζεο ηνπ θ. 

Δπάγγεινπ Καξύγηαλλε ηνπ 

Υξήζηνπ ελώπηνλ ηνπ 

Σξηκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ  Θεβώλ 

θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 4
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

ππεξάζπηζεο ηνπ ππαιιήινπ Δπάγγεινπ 

Καξύγηαλλε ηνπ Υξήζηνπ, ελώπηνλ ηνπ 

Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεβώλ, θαηά ηε 

δηθάζηκν ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ζε θάζε 

άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν.  

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 214,00 € 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 ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142,  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

 

260/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο 

ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG 

EUROBANK ERGASIAS 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 10/02/2011 αγσγήο ηεο 

αλώλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 

2019 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 726,00 € 

θαη ζα βαξύλεη ηνλ 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 ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
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ηνπ ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

 

261/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

42/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.Σ., κε ζέκα «5ε 

Σξνπνπνίεζε   

πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-

Δμόδσλ  2019 ηεο  

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο 

(ΓΖ.Κ.Δ.Σ.)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

Δγθξίλεη ηελ κε αύμνληα αξηζκό 42/2019 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο 

(ΓΖ.Κ.Δ.Σ.), κε ζέκα: «5ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ – Δμόδσλ 2019 ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο 

(ΓΖ.Κ.Δ.Σ.).», όπσο ε  ελ ιόγσ  απόθαζε  

πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο ζπλεκκέλν έγγξαθν, 

θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο. 
 

262/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

άζθεζεο αζθαιηζηηθώλ 

κέηξσλ θαηά ηεο εηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία «ΚΑΡΤΓΑ 

. – ΗΔΣΖ Θ. & ΗΑ 

Δ.Δ.» κε δ.η. 

«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ Δ.Δ.» γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αηνιηθνύ 

πάξθνπ ζηε Γ.Δ 

Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ 

ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, 

ηελ εληνιή άζθεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά 

ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΡΤΓΑ . – 

ΗΔΣΖ Θ. & ΗΑ Δ.Δ.» κε δ.η. 

«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΔΗΑ Δ.Δ.» γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αηνιηθνύ πάξθνπ ζηε Γ.Δ 

Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαζώο θαη λα 

παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν θαηά 

ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηεο 

αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 815,92 € 

θαη ζα βαξύλεη ηνλ 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 ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ 

ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 
 

263/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε 

αίηεκα δηαγξαθήο νθεηιώλ 

ύδξεπζεο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία: 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην 

δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 

κε ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη 

παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε αίηεκα 
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«ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΧΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΘΔΡΜΑΝΔΧ – ΔΗΓΖ 

ΤΓΗΔΗΝΖ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 

ΡΟΤΑΓΗΑΛ ΜΑΡΗΟ 

ΜΖΣΑ ΑΒΔΔ». 

 

δηαγξαθήο νθεηιώλ ύδξεπζεο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία: «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΩΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΔΩ – ΔΗΓΖ 

ΤΓΗΔΗΝΖ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΡΟΤΑΓΗΑΛ 

ΜΑΡΗΟ ΜΖΣΑ ΑΒΔΔ».  

Ζ 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 ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 
 

      

  Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  
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