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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ρεκαηάξη, 13 Μαξηίνπ 2017                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ    Αξηζκ. Πξση.:  3585 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 10εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2017 

 

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 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 10
ε
  ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 10.00΄ 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 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

105/2017 

(εθηόο 

εκεξήζηα 

δηάηαμε 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.6323 κε ηίηιν: 

«Λνηπά ηέιε 

θπθινθνξίαο – ΚΣΔΟ» 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ειέγρνπ από ην 

ΚΣΔΟ κεηαθνξηθνύ 

κέζνπ ηνπ Γήκνπ καο θαη 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα 

ηελ είζπξαμε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 100,00 €,  

ζηνλ Κ.Α. 02.25.6323 κε ηίηιν: «Λνηπά ηέιε 

θπθινθνξίαο - ΚΣΔΟ». 

2. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

3. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε Δεκήηξην ηνπ 

Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ από 

ην ΚΤΕΟ ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ηνπ δήκνπ καο κε 

αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6134. 

4. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηνλ 

δεκνηηθό ππάιιειν ε  9
ε
 Ινπλίνπ 2017.  

5. Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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 παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

106/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6452 κε ηίηιν: 

«πλδξνκέο internet». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 32,24 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6452 κε ηίηιν: «πλδξνκέο 

internet»  

2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

107/2017 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εθινγή 

αληηπξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Τνλ θ. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη 

από ηελ κεηνςεθία, λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

2. Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

108/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 4
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή αγσγνύ 

νκβξίσλ ζηελ νδό 

Δπβνίαο ζηε Γ.Δ. 

Γειεζίνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 60/2017 πξόηαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 739,98 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.25.7326.04 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή αγσγνύ 

νκβξίσλ ζηελ νδό Δπβνίαο ζηε Γ.Δ. Γειεζίνπ Γ. 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 4
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Καηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ ζηελ νδό Δπβνίαο 

ζηε Γ.Δ. Γειεζίνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» ζην δηθαηνύρν 

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΡΣΑΝΗΧΣΖ», κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΣΑΤΑ, 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 163/2016 απόθαζε ηνπ 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

109/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΑΦΟΗ ΝΑΝΟΤ Ο.Δ. κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν: «FX 

SERVICES» ζε εθηέιεζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 32/2015 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 96/2017 Πξόηαζε Αλάιεςεο 

Υπνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.774,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά 

έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο δηθαζηηθή δαπάλεο ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 32/2015 απόθαζε ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ.  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 948,93 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σόθνη 



[3] 
 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηόθσλ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 32/2015 απόθαζε ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ.  

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο  ΑΦΟΗ ΝΑΝΟΤ Ο.Δ. κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν: «FX SERVICES», κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

110/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

Φν.Γ..Α. ηεξεάο 

Διιάδαο Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 91.402,57 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.20.6161.02  γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ 1
νπ

 

ηξηκήλνπ 2017, γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

Φν.Γ..Α.  ηεξεάο Διιάδαο Α.Δ. θαη κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

2. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

111/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΔΤΓΑΠ ΠΑΓΗΧΝ 

Ν.Π.Γ.Γ..». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 13.134,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6213 κε ηίηιν: «Ύδξεπζε 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο – (ΔΤΓΑΠ)» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ 

πδξνιεςίαο, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΔΤΓΑΠ ΠΑΓΗΧΝ 

Ν.Π.Γ.Γ., κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

2. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

112/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή 

δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ 

ζηε δηέιεπζε νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ από ζηαζκνύο 

δηνδίσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7,65 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.6142.04 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ – TEO PASS» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζην αληίηηκν δηέιεπζεο 

από ζηαζκνύο δηνδίσλ ηεο εηαηξείαο ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ 

Α.Δ.  

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 62,25 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.6142.04 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ – TEO PASS» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζην αληίηηκν δηέιεπζεο 

από ζηαζκνύο δηνδίσλ ηεο εηαηξείαο  ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ.  

3. Τα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα 

ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

113/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 
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γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ 

ΟΦΗΑ». 

 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 622,48 €, 

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 δηθεγόξνπ, ζηε δηθαηνύρν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε 

ΑΜ/Γ Θεβώλ 87, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

114/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΓΔΧΡΓΑ 

& ΗΑ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8115.06 κε ηίηιν: «Γηάθνξα 

έμνδα Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ παξάζεζεο 

γεύκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Αλαιήςεσο ηνπ 

Σσηήξνο, ζηελ Τ.Κ. Πύιεο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία ΓΔΧΡΓΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ & ΗΑ 

Ο.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

115/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΠΑ – 

ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΠΑΠΠΑ 

Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8115.06 κε ηίηιν: «Γηάθνξα 

έμνδα Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ παξάζεζεο 

γεύκαηνο (κπνπθέο) γηα ηελ ενξηή ηεο αλαιήςεσο ηνπ 

Σσηήξνο ζηνλ νηθηζκό Οηλόεο Δ.Ε. Σρεκαηαξίνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο 2016, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΠΑΠΠΑ – ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΠΑΠΠΑ Ο.Δ., κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

116/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηα εο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο 

ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 257,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8117.06 κε ηίηιν: «Λνηπά έμνδα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ηε δαπάλε γηα ηηο πξνκήζεηεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ κηζζώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηελ 

εληαία αξρή πιεξσκώλ, ζηε  δηθαηνύρν εηαηξεία 
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ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Α.Δ., κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

117/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΥΡ. ΛΗΛΗΟ & 

ΗΑ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 797,35 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8116.06 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη αλαιώζηκσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΥΡ. ΛΗΛΗΟ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

118/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. 

ΓΔΧΡΓΗΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 68,01 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 963,48 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.12 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 2017».  

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνύ 679,83 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.200,06 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 15,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

7. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 74,02 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

8. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 405,41 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

9. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. ΓΔΧΡΓΗΑ, κε βάζε  ηα 
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λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

119/2017 «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. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 504,26 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.986,35 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.12 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 2017».  

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.100,60 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.100,71 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.848,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

7. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 98,72 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

8. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 122,17 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

9. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε  

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

120/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6699.02 κε 

ηίηιν: «Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 

αλαιώζηκσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.700,80 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6699.02 κε ηίηιν: «Λνηπέο 

πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ»  

2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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121/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.7131.02 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ 

LED ζηα πιαίζηα 

πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 23.659,20 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7131.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη 

ιακπηήξσλ LED ζηα πιαίζηα πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ»  

2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

122/2017 «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 ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ θ. Αιηδεξίλε 

Μηραήι θαη ινηπώλ θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ 

πξώελ Γήκνπ 

ρεκαηαξίνπ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 87 

κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο από 12/07/2010 αγσγήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ θ. 

Αιηδεξίλε Μηραήι θαη ινηπώλ, ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 23
ε
 Μαξηίνπ 2017 θαη ζε 

θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 121/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 332,32 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

123/2017 «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 εηαηξείαο Ν. 

Λέθνο Υεκηθά Α.Δ. θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ 

πξώελ Γήκνπ 

Οηλνθύησλ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 17/11/2010 αγσγήο 

ηεο εηαηξείαο Ν. Λέθνο Φεκηθά Α.Ε., ελώπηνλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 23
ε
 Μαξηίνπ 

2017 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 119/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 584,04 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
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124/2017 «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. 9/2017 

δηαηαγήο πιεξσκήο 

απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ 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 εληνιήο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

9/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν 

Δήκνο καο.  

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

       Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  


