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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 4εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2020 

 

          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 4ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2020, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Παξαζθεπή 

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 

20/2020 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

8/2020 δηαηαγή πιεξσκήο 

ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

Τε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζ. 8/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Φαιθίδαο, ε νπνία αθνξά ζηελ από 

20-12-2019 αίηεζε ηνπ θ. ΛΙΝΑΡΓΟΤ 

ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ ηνπ Δπαγγέινπ θαηά ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο. 

21/2020  «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 29/2020 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.000,00 € πνπ εθδόζεθε ζην 

όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ 

Γεσξγίνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε 
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επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 
 

22/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή 

ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο 

Γ.Κ. Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 70/2018 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα Τερληθώλ 

Έξγσλ ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Δήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Καηαζθεπή ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο 

Γ.Κ. Οηλνθύησλ», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

400.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%.  

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 75/2020 απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δεκάξρνπ 

Ταλάγξαο ην πνζό ησλ 400.000,00 € ζα βαξύλεη 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.61.6662.03 κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο Δ.Κ. 

Οηλνθύησλ» γηα ην έηνο 2020. 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κέζσ ΕΣΗΔΗΣ, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή ριννηάπεηα ζην γήπεδν 

ηεο Γ.Κ. Οηλνθύησλ»,  πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 322.580,00 πιένλ Φ.Π.Α. θαη 

ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξώλ είλαη ε 30/3/2020 θαη ώξα 10:00. 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηελ 24/2/2020, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 10:00. 

Η ειεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ 

«Δηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο-Τερληθή 

Πξνζθνξά» ηελ 6/4/2020 θαη ώξα 11:00  

Η ειεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

 
 

  Η πξαθηηθνγξάθνο 

 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  
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