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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 47εο 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 47ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 9ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
776/2015 

(εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

ηνπ πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) 

κεηαρεηξηζκέλσλ 

νρεκάησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 20884/08-12-2015 πξαθηηθό 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) κεηαρεηξηζκέλσλ 

νρεκάησλ». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 27
ε
 Οθησβξίνπ 

2015, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηεζζάξσλ (4) κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ, ζηελ 

εηαηξεία Κ.Δ.Μ.Α MOTORS MON. Δ.Π.Δ. κε 

ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή 57.000,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α., ηέινπο 

ηαμηλόκεζεο θαη θόζηνπο έθδνζεο αδεηώλ 

θπθινθνξίαο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 



Σελίδα 2 από 8 
 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

777/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 2
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 

13.942,90 €, ζηνλ Κ.Α. 02.15.7326.05  γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη»  ζην 

δηθαηνύρν ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΦΙΝΗ 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. 

 

778/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 6
νπ

 & ηνπ 

7
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Βηνθιηκαηηθή 

αλάπιαζε Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 719/2015 & 720/2015 

δεζκεύζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 

493.880,46 €, ζηνλ Κ.Α. 02.30.7332.17 γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 6
νπ

 & ηνπ 7
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε Οηλνθύησλ», ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία  ΟΓΟ Α.Σ.Δ.  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο 

ΔΣΠΑ 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

779/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν λα ζπληάμεη θαη 

λα θαηαζέζεη πξνζθπγή 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

1929/194765/11.11.2015 

απόθαζεο ηνπ θ. Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-

ηεξεάο Διιάδαο, 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

152 Ν.3462/2006 Ν. 

Δπβνίαο –Βνησηίαο θαη λα 

παξαζηεί θαηά ηε 

ζπδήηεζε απηήο θαη λα 

ππνβάιιεη ην ζρεηηθό 

ππόκλεκα» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή λα 

ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 Ν.3462/2006 Ν. Δπβνίαο 

– Βνησηίαο, πξνζθπγή θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

1929/194765/11.11.2015 απόθαζεο ηνπ θ. Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο-Σηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία 

αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζκ. 609/2015 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα παξαζηεί θαηά ηε 

ζπδήηεζε απηήο θαη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθό 

ππόκλεκα. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 723/2015 δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 287,82 

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

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2015. 
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4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 86,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

780/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

ππαιιήινπ γηα ηελ 

είζπξαμε ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθήο αμίαο 25.000,00 

€, γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. 

Α.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέαο παξνρήο γηα ηελ 

πδξνδόηεζε ηεο Γ.Δ. 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πνζνύ 25.000,00 €, γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο παξνρήο γηα ηελ 

πδξνδόηεζε ηεο Γ.Δ. Ταλάγξαο 

2. Οξίδεη ην δεκνηηθό ππάιιειν θ. Καξύγηαλλε 

Δπάγγειν ηνπ Φξήζηνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

ζηελ Δ.Υ.Γ.Α.Π. Α.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο 

παξνρήο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο Γ.Δ. Ταλάγξαο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ην 

δεκνηηθό ππάιιειν ε  24
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

781/2015 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο αλαγλώξηζεο 

δηθαηνύρνπ ηνπ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ηνπ Μηραήι 

θαη ηνπ ΜΙΥΑΗΛ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ηνπ 

Δπαγγέινπ θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 03/11/2015 αίηεζεο αλαγλώξηζεο 

δηθαηνύρνπ ηνπ Δπάγγεινπ Γηαλλάθε ηνπ Μηραήι θαη 

ηνπ Μηραήι Γηαλλάθε ηνπ Δπαγγέινπ θαηά ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ, ηελ 14
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη ζε θάζε άιιε 

κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 705/2015 δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 236,16 € 

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 ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 86,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

782/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 
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ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ηνπ Γθίθα 

Γεκήηξηνπ θαη ινηπώλ 

θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηνπ πξώελ 

Γήκνπ ρεκαηαξίνπ.» 

 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 1/6/2006 αγσγήο ηνπ Γθίθα 

Γεκήηξηνπ θαη ινηπώλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 21
ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 706/2015 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 183,27 

€ 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 ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

783/2015 «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 Καηζέιε 

Ισάλλε θαη ινηπώλ θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ 

πξώελ θαπνδηζηξηαθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 10/12/2006 αγσγήο ηνπ Καηζέιε 

Ισάλλε θαη ινηπώλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 21
ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 707/2015 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 183,27 € 

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 ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

784/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 1/6/2006 αγσγήο ηεο Γηαλλαθνύ 

Διέλεο θαη ινηπώλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 21
ε
 



Σελίδα 5 από 8 
 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ηεο Γηαλλαθνύ 

Διέλεο θαη ινηπώλ θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ 

πξώελ θαπνδηζηξηαθνύ 

Γήκνπ Οηλνθύησλ.» 

 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 708/2015 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 183,27 € 

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 ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

785/2015  «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 Αγαζή 

Αζαλάζηνπ θαη ινηπώλ 

θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηνπ πξώελ 

θαπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ 

Γεξβελνρσξίσλ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 1/5/2006 αγσγήο ηνπ Αγαζή 

Αζαλάζηνπ θαη ινηπώλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 21
ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 709/2015 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 183,27 € 

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 ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

786/2015 «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 ηεο Διέλεο Λίηζα 

ζπγ. Αιθηβηάδε, ζπδ. 

Ισάλλε Παπαδηά θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ κε ΑΜ/Γ 

87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ 

εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 8/1/2008 αγσγήο ηεο Διέλεο Λίηζα 

ζπγ. Αιθηβηάδε, ζπδ. Ισάλλε Παπαδηά, ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, 

ηελ 21
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 710/2015 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 183,27 € 
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θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ 

πξώελ θαπνδηζηξηαθνύ 

Γήκνπ Οηλνθύησλ.» 

 

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 ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ κε ΑΜ/Γ Θεβώλ 

87,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

787/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ άζθεζε ή κε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 106/2015 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο αξηζκ. 

106/2015 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, ε νπνία 

αθνξά ηελ από 24-07-2012 αγσγή ηνπ Αζαλάζηνπ 

Σηέξπε, θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 

788/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΜΙΥΑΗΛ Ν. ΛΤΓΓΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 701/2015 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 263,26 

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

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγόξνπ.  

3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

789/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γ.Γ. θνύξησλ 

(Φάζε Α΄)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 20116/24-11-2015 

πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Γ.Γ. θνύξησλ (Α΄ θάζε)». 

2. Δγθξίλεη θαη θαηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 25
ε
 

Απγνύζηνπ 2015, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Γ. θνύξησλ (Α΄ θάζε)», ζηνλ 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΥΑΑΝΓΡΑ κε πξνζθεξόκελε Μέζε 

Τεθκαξηή Έθπησζε Δκ=58,00%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

790/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

5. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 35/2014 δέζκεπζε αλάιεςεο 
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πιεξσκή ηειώλ 

θπθινθνξίαο». 

 

ππνρξέσζεο. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.880,00 €,  ζηνλ Κ.Α. 02.10.6321 κε ηίηιν: «Σέιε 

θπθινθνξίαο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

ΚΗΗ 4453, ΚΗΥ 6143, ΚΗΥ 6145, ΚΗΥ 6268, 

ΚΗΥ 6274, ΚΗΥ6277, ΚΗΥ 6284 & ΚΗΥ 6288. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.950,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.20.6322 κε ηίηιν: «Σέιε 

θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ» γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

ΚΗΥ 1023, ΚΗΥ 6138, ΚΗΥ 1026, ΚΗΥ 6291, 

ΚΗΥ 6294, ΚΗΥ 6120, ΚΗΥ 6285, ΚΗΥ 6281, 

ΚΗΥ 6282, ΚΗΥ 6280, ΚΗΥ 6290 & ΚΗΥ 6257. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.200,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.20.6323 κε ηίηιν: «Λνηπά 

ηέιε θπθινθνξίαο - ΚΣΔΟ», γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ΚΗΥ 6135 & 

ΚΗΥ 6137. 

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.607,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.25.6323 κε ηίηιν: «Λνηπά 

ηέιε θπθινθνξίαο - ΚΣΔΟ», γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ΚΗΥ 1015, ΒΙΚ 

0811, ΚΗΥ 1043, ΚΗΥ 6122, ΚΗΥ 6134, ΚΗΥ 

6251, ΚΗΗ 4454, ΚΗΥ 6148, ΚΗΥ 6264 &  ΚΗΥ 

6289 

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.105,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.30.6323 κε ηίηιν: «Λνηπά 

ηέιε θπθινθνξίαο - ΚΣΔΟ», γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ΚΗΥ 6121, ΚΗΥ 

6252, ΚΗΥ 6275 &  ΚΗΗ 4455. 

11. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 105,00 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.35.6322 κε ηίηιν: «Σέιε 

θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ΚΗΥ 

6286. 

12. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.940,00 €,  ζηνλ Κ.Α. 02.70.6322 κε ηίηιν: «Σέιε 

θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

ΚΗΥ 6292, ΚΗΥ 6127 & ΚΗΗ 4459 

13. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηεο δηθαηνύρνπ Γ.Ο.Τ. ΘΗΒΧΝ θαη κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

14. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

             

Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                      

    

                          

Πίθνπ Δπαγγειία  
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