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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 5εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

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 5ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 13.00΄ 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 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

23/2020 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Εγθξίλεη ην από 1620/03-02-2020 πξαθηηθό 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο». 
2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ 

νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία ΝΣΟΚΟ & ΗΑ Ο.Δ. κε πξνζθνξά 

17.280,00 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ ππ’ 
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αξηζ. πξση. 1620/03-02-2020 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 

 

24/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ην από 1607/03-02-2020 πξαθηηθό 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019». 
2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ 

νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία ΥΑΑΝΓΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ θαη γηα ηηο 

ηέζζεξηο (4) νκάδεο κε πξνζθνξά: 

 γηα ηελ νκάδα 1 πνζνύ 4.597,05 € ρσξίο 

ΦΠΑ 24%. 

 γηα ηελ νκάδα 2 πνζνύ 12.461,63 € ρσξίο 

ΦΠΑ 24%. 

 γηα ηελ νκάδα 3 πνζνύ 6.131,17 € ρσξίο 

ΦΠΑ 24%. 

 γηα ηελ νκάδα 4 πνζνύ 10.965,80 € ρσξίο 

ΦΠΑ 24%. 

Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ ππ’ 

αξηζ. πξση. 1620/03-02-2020 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. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο 
 

25/2020  Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 1/2020 κειέηε πνπ 

ζπλέηαμε ε Δ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Δήκνπ Ταλάγξαο ζρεηηθά κε ην έξγν: 

«Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ ΓΔ ρεκαηαξίνπ» 

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 86/2020 απόθαζε 
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απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δεκάξρνπ 

Ταλάγξαο ην πνζό ησλ 59.900,00 € ζα βαξύλεη 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.7312.48 κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

ΔΕ Σρεκαηαξίνπ» γηα ην έηνο 2020 

2. Τν έξγν λα εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό 

ηνπ άξζξνπ 327 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππό ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. Η νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί 

θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 95, παξ.2α ηνπ  Ν.4412/2016 κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, 

κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε 

νκάδα νκνεηδώλ εξγαζηώλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ΓΔ ρεκαηαξίνπ» 

θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 27/2/2020, εκέξα 

Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.  

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο  ησλ 

πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 27/2/2020, εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε 

απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ 

κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία 

πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. Μεηά από ηελ από 05/02/2020 ειεθηξνληθή 

θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζην γξαθείν ηεο Δ/λζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Δήκνπ Ταλάγξαο 

ζπζηήλνπκε ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνύ από ηνπο εμήο ππαιιήινπο:  

Σαθηηθά Μέιε 

 Δέζπνηλα Καξακνπδά, ΠΕ Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο. 

 Αλέζεο Τζηώλεο ΠΕ Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο  

 Κσλζηαληίλνο Κνληνύιεο, ΤΕ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο  

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

 Επάγγεινο Καξύγηαλλεο, Φεκηθώλ 
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Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο. 

 Σσηεξία Νίθα ηνπ Νηθ., ΤΕ Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο. 

 Σσηεξία Νίθα ηνπ Αζ., ΤΕ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο. 

Ωο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε θα 

Δέζπνηλα Καξακνπδά, ΠΕ Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο 

 

26/2020  «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 02-12-

2019 αγσγήο ηεο θαο 

ΣΔΛΛΑ ΚΡΑΒΑΡΗΣΖ 

ηνπ Γεσξγίνπ, ελώπηνλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, γηα ηελ 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

από 02/12/2019 θαη κε αξηζκ. θαηαζ. 

18/ΤθΜ/2020, αγσγήο ηεο θαο Κξαβαξίηε 

Σηέιιαο ηνπ Γεσξγίνπ, ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, όπνηε απηή 

νξηζηεί, θαζώο θαη λα παξαζηεί θαηά ηε ιήςε 

έλνξθεο βεβαίσζεο ηνπ κάξηπξα, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 332,32 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ 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 ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ηνπ ΜΙΦΑΗΛ κε ΑΜ/ΔΣ 142,  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 
 

27/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 

17/02/2011 πξνζθπγήο πνπ 

άζθεζε ε Α.Δ. κε ηελ 

επσλπκία «MANEKA 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ 

ΜΗΥΑΖΛ κε ΑΜ/Γ 142 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 17/02/2011 πξνζθπγήο πνπ 

άζθεζε ε Α.Ε. κε ηελ επσλπκία «MANEKA 

GROUP A.E.», ελώπηνλ ηνπ Τξηκεινύο 

Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 20
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 
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GROUP A.E.» θαηά ηεο ππ’ 

αξηζ. πξση. 2884/14-02-2011 

απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 357,12 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ 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 ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ηνπ ΜΙΦΑΗΛ κε ΑΜ/ΔΣ 142,  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 
 

 

 

  Ζ πξαθηηθνγξάθνο 
 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  
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