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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 10εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ΔΚΣΑΚΣΗ) 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 10ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

12.00΄ 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 

60/2020 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Τπεξεζία θύιαμεο 

δεκνηηθώλ θηηξίσλ» 

πξνϋπνινγηζκνύ 24.663,60 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ιόγσ ηνπ COVID-

19». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία θύιαμεο 

δεκνηηθώλ θηηξίσλ» κε απεπζείαο αλάζεζε, 

επεηδή ζπληξέρνπλ ιόγνη θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο, όπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην αλσηέξσ ζθεπηηθό. Η αλάζεζε ζα έρεη 

ηξίκελε δηάξθεηα.  

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«Τπεξεζία θύιαμεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ» γηα 

ηξείο κήλεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ 2γ ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Ν4412/2016, ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία ROYAL GUARD 

SECURITY SYSTEM έλαληη πνζνύ ζπλνιηθνύ 
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ύςνπο 19.850,00 € πιένλ Φ.Π.Α. (ήηνη 

24.614,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% 

Φ.Π.Α.). 

3. Εγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ 

δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«Τπεξεζία θύιαμεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ» 

ζηνλ Κ.Α. 02.10.6162.05 κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

θύιαμεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζηελ επόκελε 

αλακόξθσζε ζύκθσλα κε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο 

πεξί θαηεπεηγνπζώλ αλαζέζεσλ. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

61/2020  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο 

γηα ηελ παξνρή εμ’ 

απνζηάζεσο εξγαζίαο» 

πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ιόγσ ηνπ COVID-

19». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 

(κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν παξώλ) 

 

1. Εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ παξνρή εμ’ 

απνζηάζεσο εξγαζίαο» κε απεπζείαο αλάζεζε, 

επεηδή ζπληξέρνπλ ιόγνη θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο, όπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην αλσηέξσ ζθεπηηθό.  

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ παξνρή εμ’ απνζηάζεσο εξγαζίαο», κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ 2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Ν4412/2016, ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία Λ. ΥΡΤΟΤΛΑ & ΙΑ Ο.Δ. έλαληη 

πνζνύ ζπλνιηθνύ ύςνπο 60.000,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. (ήηνη 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Π.Α.). 

3. Εγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ παξνρή εμ’ απνζηάζεσο εξγαζίαο» ζηνλ 

Κ.Α. 02.10.7134.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ παξνρή εμ’ 

απνζηάζεσο εξγαζίαο» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

ζηελ επόκελε αλακόξθσζε ζύκθσλα κε ηηο 

νηθίεο δηαηάμεηο πεξί θαηεπεηγνπζώλ 

αλαζέζεσλ. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
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Ο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Σηακπάλεο 

Πεξηθιήο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε 

ςήθηζε παξώλ ιέγνληαο ηα εμήο:  

«Ελώ ζαλ ζθέςε   βξίζθεηαη ζε ζσζηό δξόκν, επεηδή 

ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία κπνξεί λα ιύζεη 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο ζηνλ 

Δήκν, ην κέγεζνο ηεο πξνκήζεηαο είλαη πνιύ κεγάιν. 

Σπγθεθξηκέλα ζα απνθηεζνύλ 25 θνξεηνί Η/Υ θαη 

100 επηηξαπέδηνη , κέγεζνο πνιύ κεγάιν γηα ηνλ Δήκν 

Ταλάγξαο. Θα ήζεια κία ιίζηα ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ζα δνπιέςνπλ κε εμ απνζηάζεσο εξγαζία, θαζώο θαη 

ηηο εηδηθόηεηεο ηνπο, γηα λα κπνξέζσ λα δσ αλ είλαη 

αηηηνινγεκέλε κία ηέηνηνπ ύςνπο πξνκήζεηα. Από ηελ 

εκπεηξία καο μέξνπκε όηη όινη έρνπκε έλαλ Η/Υ ζπίηη 

καο ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εάλ 

ζέινπκε λα εξγαζηνύκε θάπνηεο ώξεο πνπ ζα 

ιείςνπκε αλαγθαζηηθά από ηελ δνπιεηά καο ιόγσ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνύ. Δελ πηζηεύσ όηη έλαο 

κεραληθόο, ή έλαο Οηθνλνκνιόγνο δελ έρεη έλαλ Η/Υ 

ζπίηη ηνπ. Αθόκα όκσο θαη εάλ είλαη έηζη ζα πξέπεη 

λα δώζνπκε βαξύηεηα ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα θαη 

ππαιιήινπο νη νπνίνη θαη ζα εξγαζηνύλ θαη ζα 

παξάγνπλ έξγν, θαη νη νπνίνη εάλ δελ έρνπλ κπνξνύλ 

λα πάξνπλ από ηελ ππεξεζία έλαλ θνξεηό H/Y, ηνλ 

νπνίν ζα θέξλνπλ πίζσ γηα λα ην δίλνπλ ζε άιινλ 

ζπλάδειθν ηνπο ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα ζα θάζεηε 

ζπίηη. Εάλ θηλεζνύκε πάλσ ζε απηέο ηηο γξακκέο 

θξίλσ ηελ πξνκήζεηα έρεη βάζε θαη κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ. Τν πλεύκα 

ηνπ λόκνπ είλαη λα γίλνληαη άκεζεο πξνκήζεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζεο αλάγθεο, 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ όπσο έγηλε κε ηελ απνιύκαλζε ησλ 

δεκνηηθώλ ρώξσλ.» 
 

 

 

  Η πξαθηηθνγξάθνο 
 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  
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