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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                ρεκαηάξη, 21 Οθησβξίνπ 2015                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.: 18319 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  
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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 38εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2015 

 

 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 38ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2015, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 21ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 10.00΄ 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 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
669/2015 

(εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο Π. 

ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 39/2015 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.809,24 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.04 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα 

ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2014».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

7.203,90 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.04 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 860,79 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ 

θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 
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2014».  

5. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 352,78 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.04 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ 2014».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.921,72 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.04 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα 

ινηπέο αλάγθεο 2014».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 732,50 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ 

θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2014».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 166,65 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ 

θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2014».  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 89,65 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6644.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο 

αλάγθεο 2014».  

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 372,12 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ 

θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2014».  

11. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

12. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

670/2015 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ  έγθξηζε ηεο απφδνζεο 

ινγαξηαζκνχ απφ ππφινγν 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ηα ππ΄ 

αξηζκό 814/2015, 815/2015, 816/2015, 817/2015 & 

818/2015 ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 7.708,27 € πνπ  εθδόζεθαλ ζην όλνκα 

ηεο ππαιιήινπ θ. Κνδνχκε Ισάλλαο ηνπ Παλαγηψηε, 

θαη απαιιάζζεη ηελ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ηα 

εληάικαηα απηά. 

 

671/2015 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2015». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.20.6211 κε ηίηιν 

«Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ 

νδψλ, πιαηεηψλ & Κ.Υ. θαη παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο» κε ην πνζό ησλ 400.000,00 € 
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κεηαθέξνληαο κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», πίζησζε: 

 πνζνύ 129.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.25.7326.13 κε ηίηιν «Καηαζθεπή νκβξίσλ 

πδάησλ ζην Γήιεζη». 

 πνζνύ 123.640,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.25.7312.72 κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηχνπ 

νκβξίσλ ζηα Οηλφθπηα». 

 πνζνύ 42.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7332.20 κε ηίηιν «Γηακφξθσζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ γηα ηελ 

ελαξκφληζε ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία». 

 πνζνύ 49.500,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.70 κε ηίηιν «Αζθαιηνζηξψζεηο 

νδψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ». 

 πνζνύ 55.860,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.71 κε ηίηιν «Αζθαιηνζηξψζεηο 

νδψλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6273.01 κε ηίηιν 

«Καηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θίλεζε 

αληιηνζηαζίσλ» κε ην πνζό ησλ 170.000,00 € 

κεηαθέξνληαο κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», πίζησζε: 

 πνζνύ 11.750,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.58 κε ηίηιν «Αζθαιηφζηξσζε 

δεκνηηθήο νδνχ ΒΙΟΚΤΣ». 

 πνζνύ 86.870,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.72 κε ηίηιν «Αζθαιηνζηξψζεηο 

νδψλ Γ.Δ. Σαλάγξαο» 

 πνζνύ 36.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.71 κε ηίηιν «Αζθαιηνζηξψζεηο 

νδψλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» 

 πνζνύ 35.380,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.74 κε ηίηιν «Δζσηεξηθή νδνπνητα 

Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εζόδσλ 02.10.7331.03 κε ηίηιν 

«πληήξεζε θηηξίνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ 

θνχξησλ» κε ην πνζό ησλ 14.600,00 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε, κέζσ ηνπ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», ηνπ 

Κ.Α εμόδσλ 02.30.7323.71 κε ηίηιν 

«Αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7326.03 κε 

ηίηιν «Γηακφξθσζε ακαμνζηαζίνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

10.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ 

ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ», από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.30.7323.71 κε ηίηιν «Αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

672/2015 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγφξν 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 
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ππεξάζπηζεο ηνπ 

Θνδσξφπνπινπ Γεψξγηνπ 

ηνπ Παλαγηψηε ελψπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ  Θεβψλ 

θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 27
εο

 

Οθησβξίνπ 2015». 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηελ εληνιή 

ππεξάζπηζεο ηνπ Θενδσξόπνπινπ Γεώξγηνπ ηνπ 

Παλαγηώηε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεβώλ,  θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 

27
εο

 Οθησβξίνπ 2015 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 611/2015 δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

143,91 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

673/2015 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη 

ηελ ςήθηζε πίζησζεο γηα 

ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ θαηαρσξήζεηο ζε 

εθεκεξίδεο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 605/2015 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 920,76 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζην δηθαηνύρν 

ΗΩΑΝΝΖ Ζ. ΚΑΝΣΑ.  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 264,45 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Λ. ΣΑΜΑΣΖ.  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 887,90 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΒΟΗΩΣΗΚΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Μ. ΔΠΔ.  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 88,56 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΥΟΤΣΕΟΤΜΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ & ΗΑ 

Ο.Δ.  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 389,63 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΕΩΖ Γ. ΛΔΤΚΟΦΡΤΓΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 56,58 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ Α.Δ.  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 179,58 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 
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ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ.  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 123,00 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ Α.Δ.  

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 455,10 

€, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΗΩΑΝΝΑ Η. ΒΡΔΣΣΟΤ.  

11. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην 

όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

12. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

674/2015  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκφξθσζεο 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 190/2015  δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

602,70 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα»  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

675/2015  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκφξθσζεο 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 190/2015  δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.750,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα»  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

676/2015  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.25.6262.15 κε ηίηιν: 

«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

γεσηξήζεσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 595/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

11.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.15 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο γεσηξήζεσλ» ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
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677/2015  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.10.6673.02 κε ηίηιν: 

«Αληαιιαθηηθά επίπισλ 

θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 598/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.100,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6673.02 κε 

ηίηιν: «Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

678/2015 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6451 κε ηίηιν: 

«πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο 

θαη πεξηνδηθά θαη 

ειεθηξνληθά κέζα» & ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6453 κε ηίηιν: 

«Λνηπέο ζπλδξνκέο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 606/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.968,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6453 κε ηίηιν: 

«Λνηπέο ζπλδξνκέο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015.  

3. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

679/2015  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή ηερληθψλ 

έξγσλ ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο», 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 601/2015  δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

11.956,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7326.02 ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο»  

3. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ:  «Καηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο» ζηνλ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΟΦΙΝΗ, 

Πνιηηηθό Μεραληθό Δ.Γ.Δ., έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

11.597,32 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α.).  

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Δ. 

ΚΟΦΙΝΗ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5.  Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο σο εμήο: 

α. ην έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3669/08 (ΦΔΚ Α 116/18-6-2008) 

«Κύξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ», θαζώο θαη όιεο 

ηηο ηζρύνπζεο πεξί έξγσλ δηαηάμεηο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

καο. 

β. Σν έξγν πξέπεη λα παξαδνζεί εληόο ελόο κελόο 

από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ  

γ. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε 
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πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζπκβάζεσο ρσξίο 

Φ.Π.Α. θαη παξέρεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή 

πνζνύ 472,00 €  

δ. Οη θάζε είδνο εηζθνξέο θαη ηέιε βαξύλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. 

13. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

 

          

         

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                          

 

                                                     

Πίθνπ Δπαγγειία  

 


