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ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 
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Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 
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Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51.103  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 6εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2016 

 

              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 6ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2016, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2016, 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 

123/2016 

(εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. 

ΓΔΧΡΓΗΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

875,97 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.01 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΠΔΡ. ΓΔΧΡΓΗΑ, κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
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124/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. 

ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

122,68 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.02 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

3.233,10 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.01 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ 2016».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

412,18 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.02 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/ζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή 2016».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

3.724,14 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.01 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.017,17 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.01 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.351,32 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.01 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

280,74 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.01 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016».  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

73,78 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.01 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2016».  

10. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί 

ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. 

ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

11. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

125/2016  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 103/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
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πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΟΤΡΣΖ 

ΑΝ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ». 

 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.407,86 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.03 

κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ 

ιεσθνξείνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 

6127. 

3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί 

ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΚΟΤΡΣΖ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

126/2016  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηεο πξνκήζεηαο 

ειαζηηθώλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ θάησζη ειαζηηθώλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο, ζύκθσλα κε 

ηα άξζξα 21 θαη 23 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ 

Η πξνκήζεηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

από 5/4/2015 ηερληθή έθζεζε, ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 

1.  

127/2016 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή ηερληθώλ 

έξγσλ ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 94/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε 

πνζνύ 11.594,36 €, ζηνλ Κ.Α. 02.30.7326.02  

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ ζηε 

Γ.Δ. Σαλάγξαο» ζην δηθαηνύρν 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΚΟΦΗΝΖ, 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Γ.Δ., κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

128/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ ΓΚΗΕΑ 

ΑΓΟΡΧ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.204,46 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.8116.06 

κε ηίηιν: «Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ 

πιηθνύ, ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθώλ 

εδάθνπο, ζηε δηθαηνύρν ΓΚΗΕΑ ΑΓΟΡΧ, 

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 
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3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

129/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. 

ΔΛΔΚΟ & ΤΗΟΗ 

Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.955,70 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.8121.06 

κε ηίηιν: «Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ινηπνύ 

θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ (παινπίλαθεο / 

ηδάκηα), ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία Π. 

ΔΛΔΚΟ & ΤΗΟΗ Ο.Δ., κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 
 

130/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΗΧΑΝΝΖ & ΜΑΡΗΑ 

ΚΑΣΔΛΖ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.974,14 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.8121.06 

κε ηίηιν: «Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ (ειεθηξηθά 

εξγαιεία ρεηξόο), ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΗΧΑΝΝΖ & ΜΑΡΗΑ ΚΑΣΔΛΖ Ο.Δ., κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

131/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

OTS A.E.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

2.952,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.8121.06 

κε ηίηιν: «Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη ηελ παξνρή 

ζπλαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία OTS A.E., κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
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132/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ 

ΜΑΚΑΝΣΑΖ 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

12. Δγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 27/2016 & 93/2016 δεζκεύζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

13. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

πνζνύ 3.936,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.35.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηηο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο απηόκαηνπ πνηίζκαηνο ζε 

θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

14. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

πνζνύ 13.843,47 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.35.8116.06 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θπηώλ, 

δελδξπιιίσλ, έηνηκνπ ριννηάπεηα θαη 

αξδεπηηθνύ πιηθνύ. 

15. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα 

εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΜΑΚΑΝΣΑΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

16. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

133/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΚΗΣΑΝΣΕΖ ΦΤΣΑ 

Α.Γ.Δ.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη   νκόθσλα 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

520,12 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.8116.06 

κε ηίηιν: «Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θπηώλ & 

δελδξπιιίσλ, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΚΗΣΑΝΣΕΖ ΦΤΣΑ Α.Γ.Δ.Δ., κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

134/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ 

ΜΑΛΛΗΑΚΟΤ 

ΧΣΖΡΗΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

135,30 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 

κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο 

πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή γηα ηελ επίδνζε 

αγσγώλ, ζην δηθαηνύρν ΜΑΛΛΗΑΚΟ 
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ΧΣΖΡΗΟ ηνπ Μηραήι, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

135/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

GREEN MEDIA 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΥΟΡΖΓΗΑ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

Μ. Δ.Π.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

26.260,50 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.8121.06 κε ηίηιν: «Αγνξέο θηηξίσλ 

ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ βξαρίνλα, ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία GREEN MEDIA 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

Μ. Δ.Π.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

136/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

απνδεκίσζεο 

επηθεηκέλσλ ζηε 

δηθαηνύρν ΑΛΚΜΖΝΖ 

ΥΖΡΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ 

ΓΚΗΧΝΑΚΖ ην γέλνο 

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Τ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 100/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

130.030,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.7421.02 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε γηα 

ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα - απαιινηξηώζεηο» 

γηα θαηαβνιή ηνπ ππόινηπνπ ηνπ πνζνύ πνπ 

αθνξά ζηελ απνδεκίσζε απαιινηξηνύκελνπ 

αθηλήηνπ ζηε δηθαηνύρν Αιθκήλε ρήξα 

ππξίδσλα Γθησλάθε ην γέλνο 

Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο 

Παπαθσλζηαληίλνπ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 130/2014 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

137/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ππνρξεσηηθώλ 

εηζθνξώλ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο αξηζκ. 84/2016 & 85/2016 

δεζκεύζεηο αλάιεςεο δαπάλεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

240.667,21 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6056.01 κε ηίηιν: «Δηζθνξά ππέξ 

ΣΑΓΚΤ 2%».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

120.333,60 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6056.02 κε ηίηιν: «Δηζθνξά ππέξ 



[7] 
 

ΣΑΓΚΤ 1%».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

70.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6521 

κε ηίηιν: «Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

7.994,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6525 κε 

ηίηιν: «Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

70.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6526 

κε ηίηιν: «Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

166.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.80.8261.05 κε ηίηιν: «Δπηζηξνθή 

πηζηώζεσλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα 

εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

πξνο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

160.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6151 

κε ηίηιν: «Γηθαηώκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ θιπ) 

από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαη θόξσλ».  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

21.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6718.01 κε ηίηιν: «Δηζθνξά ππέξ 

ΚΔΓΚΔ από ην ΣΑΠ κέζσ ΓΔΖ».  

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

50.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6273 

κε ηίηιν: «Φσηηζκόο θαη θίλεζε γηα δηθέο 

ηνπο αλάγθεο».  

11. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

1.650.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.6211 κε ηίηιν: «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο».  

12. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

100.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.25.6273.01 κε ηίηιν: «Καηαλάισζε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θίλεζε 

αληιηνζηαζίσλ».  

13. Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ θξαηήζεηο ζα εθδνζνύλ 

ζπκςεθηζηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πιεξσκήο. 

14. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

138/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6414.05 κε 

ηίηιν: «Απνθνκηδή θαη 

απόξξηςε δηαθόξσλ 

πιηθώλ από Κ.Υ. ζην 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 102/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

17.357,76 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.6414.05 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή θαη 

απόξξηςε δηαθόξσλ πιηθώλ από Κ.Υ. ζην 
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Γήιεζη». 

 

Γήιεζη» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

139/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6262.09 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ θαη 

θιαδέκαηνο πςειώλ 

δέληξσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 99/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

23.031,75 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.6262.09 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ θαη θιαδέκαηνο πςειώλ 

δέληξσλ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

140/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6266.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

εθαξκνγώλ ινγηζκηθώλ 

OTS 2016». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 10/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

615,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6266.02 

κε ηίηιν: «πληήξεζε – εθαξκνγώλ 

ινγηζκηθώλ OTS 2016» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2016.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

141/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6073 κε 

ηίηιν: «Γαπάλεο 

επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 20/2016  δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

πνζνύ 700,00 €, 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. 

 

142/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 24/02/2016 

ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ην ηκήκα 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ & 

Σπγθνηλσληώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 72.816,00 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% 

2. Δγθξίλνπλ ηελ αξηζκ. 41/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
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3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

πνζνύ 72.816,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.7135.17 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2016». 

4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο 

πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη πιηθώλ θαη νδηθήο 

αζθάιηζεο , κε ζθνπό ηελ θάιπςε  αλαγθώλ 

ηνπ Γήκνπ, κε πξνϋπνινγηζκό € 72.816,00 κε  

Φ.Π.Α. (23%) ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Ο 

δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν 

Ταλάγξαο (Πακ. Ταμηαξρώλ 1, Σρεκαηάξη 

Βνησηίαο Τ.Κ. : 32009 Αίζνπζα Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ) ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ, ηελ εκεξνκελία 

16ε ηνπ κελόο Μαξηίνπ 2016, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 10:30 π.κ. Σε πεξίπησζε 

πνπ ν δηαγσληζκόο αθπξσζεί ή  θξηζεί άγνλνο 

ζα επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ηόπν ηελ   23
ε
 ηνπ 

κελόο Μαξηίνπ 2016 εκέξα Πέκπηε θαη κε 

ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 

10:30 π.κ.    

 

143/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πιηθώλ 

ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ζηηο παξαιίεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 26/02/2016 

ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα 

Τερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ 

Γήκνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 51.893,70 

€   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 105/2016 δέζκεπζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

πνζνύ 51.893,70 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.6662.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ». 

4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο 

πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο γηα ην έηνο 2016, κε 

πξνϋπνινγηζκό 51.893,70 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) 

ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Ο δηαγσληζκόο ζα 



[10] 
 

γίλεη ζην Γεκαξρείν Ταλάγξαο (Πακ. 

Ταμηαξρώλ 1, Σρεκαηάξη Βνησηίαο Τ.Κ. : 

32009 Αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ) 

ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκώλ, ηελ εκεξνκελία 17ε ηνπ κελόο 

Μαξηίνπ 2016, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

10:30 π.κ. Σε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο 

αθπξσζεί ή  θξηζεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί 

ζηνλ ίδην ηόπν ηελ   24
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ 

2016 εκέξα Πέκπηε θαη κε ώξα ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 10:30 π.κ.    

 

144/2016 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηεο σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην 

ππ΄ αξηζκό 27/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.500,00 € πνπ  

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. 

Αιεμόπνπινπ Αζαλάζηνπ ηνπ Θσκά, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην 

έληαικα απηό. 

 

           

 Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                    

              

         Πίθνπ Δπαγγειία  


