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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 11εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 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 11ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 15
ε
  ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

125/2017 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Δπηζθεπή – ζπληήξεζε 

αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ 

ζηελ Γ.Δ. Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 9.538,32 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.30.7323.77 κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – 

ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ 

νδώλ ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο» ζην δηθαηνύρν ΙΧΑΝΝΗ 

ΚΟΤΡΣΑΝΙΧΣΗ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

2. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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126/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Δπηζθεπή – ζπληήξεζε 

αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ 

ζηελ Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 12.357,96 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.30.7323.78 κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – 

ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ 

νδώλ ζηε Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» ζην δηθαηνύρν ΙΧΑΝΝΗ 

ΚΟΤΡΣΑΝΙΧΣΗ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

2. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

127/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ ΚΟΡΛΟΤ 

ΘΧΜΑΨΓΟ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 117/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 184,76 €, 

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

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγόξνπ γηα 

εθπξνζώπεζε ηνπ Δήκνπ, ζηε δηθαηνύρν ΚΟΡΛΟΤ 

ΘΧΜΑΨ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

128/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ 

– ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΣΡΙΚΚΗ 

Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 10/2017 & 98/2017 δεζκεύζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλεο θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.186,32 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνύ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο»  

γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

γάιαθηνο.  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.335,72 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνύ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο»  

γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

γάιαθηνο.  

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ 

ΤΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΣΡΙΚΚΗ Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

129/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 44/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 
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πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ 

– ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΣΡΙΚΚΗ 

Α.Δ.». 

 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.904,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6061.01 κε ηίηιν: «Παξνρέο 

έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνύ, γάια) 2016»  γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο.  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.904,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6061.01 κε ηίηιν: «Παξνρέο 

έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνύ, γάια) 2016»  γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο.  

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ 

ΤΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΣΡΙΚΚΗ Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

130/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΜΑΡΙΝΟ & 

ΙΑ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 107/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 0,25 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6699 κε ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο 

αλαιώζηκσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα αλαιώζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Δήκνπ, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΜΑΡΙΝΟ & ΙΑ 

Ο.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

131/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΠΟΝΣΙΚΑ & ΙΑ Δ.Δ. 

κε ην δ.η. ¨ΝΔΟ 

ΚΟΜΟ 

ΣΡΟΦΟΓΟΙΔ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 118/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 13.639,88 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6473.15 κε ηίηιν: «Κνηλσληθό 

παληνπσιείν»  γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ 

εηδώλ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΝΣΙΚΑ & ΙΑ Δ.Δ. κε ην δ.η. 

¨ΝΔΟ ΚΟΜΟ ΣΡΟΦΟΓΟΙΔ», κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

132/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 190.500,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.76 κε ηίηιν: 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

θνύξησλ (Β’ θάζε)». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ κε ηελ 
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δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο θνύξησλ (Β’ 

θάζε)». 

 

αλνηρηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

θνύξησλ (Β’ θάζε)» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο 

δηαθήξπμεο. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
i
νξίδεηαη ε 25/4/2017, εκέξα 

Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

10:00 π.κ.  

3. Μεηά από θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ην από 

08/03/2017 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο :  

1. Δέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

2. Αλέζηεο Τζηώλεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Ε., κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Επάγγειν Καξύγηαλλε, Φεκηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

3. Κσλζηαληίλνο Κνληνύιεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Τ.Ε., κε αλαπιεξώηξηα ηελ Σσηεξία Νίθα, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Τ.Ε. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ε Δέζπνηλα Καξακνπδά, 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία 

Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Ε. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

133/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΑΡΓΤΡΟ Α.Η. & ΙΑ 

Δ.Π.Δ. ζε εθηέιεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 237/2016 

απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 101.598,88 

€, 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, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 237/2016 απόθαζε 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΑΡΓΤΡΟ Α.Η. & ΙΑ Δ.Π.Δ., κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

2. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

134/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 16/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.287,70 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6294. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 26.109,26 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 
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θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6285. 

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.963,70 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ κεραλήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΕ 56661. 

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.941,39 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΗ 4455. 

6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 11.154,27 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6127. 

7. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

8. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

135/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

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

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.910,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017», 

ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ., κε 

βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

136/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6699.03 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεγάισλ ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ γηα ηνπο 

ππόγεηνπο θάδνπο ηνπ 

Γήκνπ καο (ζπλ)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 14.998,42 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6699.03 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεγάισλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο 

ππόγεηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ καο»  

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. 

 

137/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 21.000,49 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6692 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
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πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.35.6692 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ζπόξσλ 

θπηώλ δελδξπιιίσλ θαη 

έηνηκνπ ριννηάπεηα». 

 

ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα»  

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. 

 

138/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο: α) 

ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ», β) ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6262.03 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ Γ.Δ. 

Σαλάγξαο», γ) ηνπ Κ.Α. 

02.15.6262.04 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε παηδηθώλ 

ραξώλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ» 

& δ) ηνπ Κ.Α. 

02.15.6262.05 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε παηδηθώλ 

ραξώλ Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 8.542,67 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ».   

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.812,44 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.03 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ Γ.Δ. Σαλάγξαο».   

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 6.720,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.04 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ».   

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.585,27 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.05 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ».   

5. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

6. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

139/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.7135.04 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ 

ηαρπδηπιηζηεξίνπ 

(δνζνκεηξηθέο αληιίεο 

θ.ι.π.)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.480,80 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7135.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

ηαρπδηπιηζηεξίνπ (δνζνκεηξηθέο αληιίεο θ.ι.π.)»  

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. 

 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  

                                                           

 


