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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                ρεκαηάξη, 20 Ννεκβξίνπ 2015                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.: 19878 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Ταμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - Σρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν      : 22623 51.103  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 43εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 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 43ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 18ε ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
726/2015 

(εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2015». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 173.800,00 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 πνζνύ 22.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.01 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

 πνζνύ 22.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.02 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 



Σελίδα 2 από 9 
 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.03 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Αγίνπ Θσκά». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.04 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Άξκαηνο». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.05 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Αζσπίαο». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.06 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Γάθλεο». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.07 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Καιιηζέαο». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.08 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Κιεηδηνύ». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.09 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Πύιεο». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.10 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. θνύξησλ». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.11 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. ηεθάλεο». 

 πνζνύ 11.000,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.12 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Σ.Κ. Σαλάγξαο». 

 πνζνύ 19.800,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.80.8251.13 κε ηίηιν «Πάγηα 

πξνθαηαβνιή Γεκάξρνπ». 

 πνζνύ 3.600,00 € από ηνλ Κ.Α εμόδσλ 

02.15.7135.01 κε ηίηιν Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.10.6643.10 κε ηίηιν «Έθηαθηε 

πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» θαη ελίζρπζή 

ηνπ κε ην πνζό ησλ 3.800,00 € κεηαθέξνληαο 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.6643.11 κε 

ηίηιν «Έθηαθηε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο Α΄/βάζκηαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.6643.11 κε 

ηίηιν «Έθηαθηε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο Β΄/βάζκηαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.20.6644.06 κε 

ηίηιν «Έθηαθηε πξνκήζεηα θαπζίκσλ» θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111. 
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 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6644.06 κε 

ηίηιν «Έθηαθηε πξνκήζεηα θαπζίκσλ» θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6644.06 κε 

ηίηιν «Έθηαθηε πξνκήζεηα θαπζίκσλ» θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.7425.01 κε 

ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ & 

ζρνιείσλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.7425.02 κε 

ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ & 

ζρνιείσλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.7425.03 κε 

ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ & 

ζρνιείσλ Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» θαη ελίζρπζή ηνπ 

κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.7425.04 κε 

ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ & 

ζρνιείσλ Γ.Δ. Σαλάγξαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.7425.05 κε 

ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ & 

ζρνιείσλ Γ.Δ. Γειεζίνπ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111. 

 

727/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 563/2015 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

55.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.00.6737.01 γηα ηελ 

θαηαβνιή κέξνπο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (6ε δόζε) γηα 

ην έηνο 2015 από ην Γήκν Ταλάγξαο ζηε δηθαηνύρν 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

728/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 02.00.6221 κε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 594/2015  δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 
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ηίηιν: «Σαρπδξνκηθά 

ηέιε». 

 

2. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 

13.850,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6221 κε ηίηιν: 

«Σαρπδξνκηθά ηέιε» γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

αλσηέξσ θαθέισλ κε πξνπιεξσκέλν ηέινο.  

3. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

729/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.10.6635 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ 

πγηεηλήο θαη 

θαζαξηόηεηαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 661/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

3.990,74 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6635 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη 

θαζαξηόηεηαο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

730/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.25.6662.10 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα 

ζπληήξεζε δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο 2015». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 663/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

4.981,50 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6662.10 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ζπληήξεζε δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο 2015» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

731/2015 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΝΣ. 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 40/2015 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

500,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ 

ενξηώλ», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά 

ηελ πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ παξάζεζεο γεύκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο 

ενξηήο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζηελ Τ.Κ. Αζσπίαο, 

ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ζηε δηθαηνύρν 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

732/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
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02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα». 

 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

185,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα»  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

733/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.6261.02 κε ηίηιν: 

«Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη 

πξνκήζεηαο ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 604/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

24.575,40 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6261.02 κε 

ηίηιν: «Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη πξνκήζεηαο 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

734/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο», ηελ έγθξηζε 

ηεο δαπάλεο θαη ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 660/2015  δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

11.638,85 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7326.02 ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο»  

3. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ:  «Αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο» ζηνλ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. 

ΚΟΦΗΝΖ, Πνιηηηθό Μεραληθό Δ.Γ.Δ., έλαληη ηνπ 

πνζνύ ησλ 11.638,85 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% 

Φ.Π.Α.).  

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Δ. 

ΚΟΦΗΝΖ, 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. Τν έξγν πξέπεη λα παξαδνζεί εληόο ελόο κελόο από 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ  

γ. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% 

επί ηεο αμίαο ηεο ζπκβάζεσο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 

παξέρεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνύ 474,00 €  

δ. Οη θάζε είδνο εηζθνξέο θαη ηέιε βαξύλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. 

6. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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παξνύζαο. 

 

735/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή 

πνδειαηόδξνκνπ ζην 

Γήιεζη» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 485/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 

33.488,03 €, ζηνλ Κ.Α. 02.15.7326.05  γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη»  ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ Ταλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, ζην δηθαηνύρν 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΦΗΝΖ ηνπ Δπαγγέινπ κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο 

Π.Α.Α. 2007-2013. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

736/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή δηθηύνπ 

νκβξίσλ πδάησλ ζην 

Γήιεζη» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 394/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 

34.691,73 €, ζηνλ Κ.Α. 02.25.7326.13  γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ νκβξίσλ 

πδάησλ ζην Γήιεζη»  ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2015, ζην δηθαηνύρν ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΚΟΦΗΝΖ ηνπ Δπαγγέινπ κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο 

Σ.Α.Τ.Α., ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 196/2015 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

737/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

ΚΟΤΚΟΤΒΗΝΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο έσο όηνπ δνζνύλ 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. 

 

738/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΑΓΑΘΟΤ 

ΚΟΤΡΟΤΜΠΔΣΖ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο έσο όηνπ δνζνύλ 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. 

 

739/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 700/2015 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί 

ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.25.7412.19 κε ηίηιν: 

«Μειέηε γηα ην έξγν νκαιή 

πδξνδόηεζε αζηηθώλ & 

βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο» θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο 

γηα ην έξγν Οκαιή 

Τδξνδόηεζε Αζηηθώλ & 

Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

 

1. Τελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 700/2015 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7412.19 κε ηίηιν: «Μειέηε 

γηα ην έξγν νκαιή πδξνδόηεζε αζηηθώλ & 

βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ Γήκνπ Ταλάγξαο» θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν Οκαιή Υδξνδόηεζε Αζηηθώλ 

& Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ Γήκνπ Ταλάγξαο» γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 624/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε πνζνύ 1.541.879,95 €, ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 02.25.7412.19 κε ηίηιν: «Μειέηε γηα ην 

έξγν νκαιή πδξνδόηεζε αζηηθώλ & 

βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ Γήκνπ Σαλάγξαο» ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ,  πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

4. Δγθξίλεη ην θάθειν ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο 

γηα ην έξγν Οκαιή Τδξνδόηεζε Αζηηθώλ & 

Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ Γήκνπ Σαλάγξαο», ν 

νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ 

εγγξάθσλ απηνύ. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

740/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 715/2015 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί 

ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ 

Καιαπόδε Ησάλλε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ 

πξώελ Καπνδηζηξηαθνύ 

Γήκνπ Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 715/2015 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί 

ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο 

ζε δηθεγόξν ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ Καιαπόδε 

Ησάλλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ πξώελ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ 

Οηλνθύησλ», ε νπνία ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 

87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ 

εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο από 11/09/2006 αγσγήο ηνπ θ. 

Καιαπόδε Ησάλλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, 

ηελ 26
ε
 Ννεκβξίνπ 2015 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 646/2015 & 664/2015 

δεζκεύζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 329,64 

€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
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Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε 

ΑΜ/ΓΘ 87,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

741/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 716/2015 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί 

ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ 

Εαραξέα Ησάλλε ηνπ 

Γεκεηξίνπ θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηνπ πξώελ 

Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ 

Οηλνθύησλ θαη ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απη/ζεο 

Βνησηίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 716/2015 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί 

ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο 

ζε δηθεγόξν ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ Εαραξέα 

Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ πξώελ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ 

Οηλνθύησλ θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απη/ζεο Βνησηίαο», ε 

νπνία ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 

87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ 

εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο από 21/06/2006 αγσγήο ηνπ θ. 

Εαραξέα Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ, ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, 

ηελ 26
ε
 Ννεκβξίνπ 2015 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 647/2015 & 665/2015 

δεζκεύζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 329,64 

€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε 

ΑΜ/ΓΘ 87,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

742/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 106/2015 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην 

δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, ηεο κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 106/2015 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί 

ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 678/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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3. Δγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

πνζνύ 98,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε 

ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

743/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 252/2015 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τελ αθύξσζε ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν δελ ζα 

ζπδεηεζεί εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη έρνπλ ήδε ιεθζεί 

νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε κε άζθεζε 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 252/2015 απόθαζεο 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ, όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη θαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

 

          

         

       Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                          

 

                                                     

Πίθνπ Δπαγγειία  

 


