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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 19εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2017 

 

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 19ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  17
ε
  ηνπ κελόο Μαίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

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

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

264/2017 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«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. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 553,11 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.507,06 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.902,42 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.258,22 €, 
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ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 120,03 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 291,73 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

8. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ., κε βάζε  

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

9. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

265/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 3
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γ.Γ. θνύξησλ 

(Φάζε Α΄)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 229/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 94,53 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.25.7312.06  γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 3
νπ

 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Γ. θνύξησλ (Α΄ θάζε) – (ζπλ)» 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΥΑΑΝΓΡΑ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ΑΣΑ (5
ε 

& 6
ε
 δόζε 

2015), ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 29/2015 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

266/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 5
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή 

πνδειαηόδξνκνπ ζην 

Γήιεζη» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 98/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 3.876,12 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.61.8122.06  κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

5
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 

πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη». 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΟΦΙΝΗ ηνπ 

Δπαγγέινπ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο Π.Α.Α. 

2007-2013. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

267/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο 

ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Σ. 

ΔΛΛΑΓΑ – ΔΝΑ Α.Δ.». 

 

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

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 371,99 €, ζε 

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

πξνζσπηθνύ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο ενξηέο 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Θενθαλίσλ.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Σ. ΔΛΛΑΓΑ – ΔΝΑ Α.Δ., κε βάζε  

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

268/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ 

νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 58.000,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.74 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ» 

θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ωο εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 

ε 1
ε
 Ινπλίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.  

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

10/05/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο:  

 Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα Μαξία αξαθίδνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό 

Π.Δ. 

 Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ., κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν Καξύγηαλλε, Υεκηθό 

Μεραληθό Π.Δ.  

 Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ.., Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

Σ.Δ., κε αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ε Γέζπνηλα Καξακνπδά, 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα Μαξία 

αξαθίδνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Δ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

269/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 20.837,64 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7336.07 κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε 

αύιεηνπ ρώξνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ Οηλνθύησλ». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 
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δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Γηακόξθσζε αύιεηνπ 

ρώξνπ ιανγξαθηθνύ 

κνπζείνπ Οηλνθύησλ». 

 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ 

Οηλνθύησλ» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ωο 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 8
ε
 Ινπλίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε. 

Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. 

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

10/05/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο:  

 Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. 

 Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ., 

κε αλαπιεξσηή ηε Μαξία αξαθίδνπ, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Π.Δ. 

 Δπάγγειν Καξύγηαλλε, Υεκηθό Μεραληθό Π.Δ., κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ.., 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ε Γέζπνηλα Καξακνπδά, 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα 

σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

270/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ηε 

κειέηε: «Σερληθέο 

ππεξεζίεο κεραληθνύ γηα 

ηνλ επαλέιεγρν 

ηθαλόηεηαο θέξνληνο 

νξγαληζκνύ αλαηνιηθνύ 

ηκήκαηνο γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ» 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.859,82 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7331.05 κε ηίηιν: 

«Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ 

Οηλνθύησλ». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Σερληθέο ππεξεζίεο κεραληθνύ γηα ηνλ επαλέιεγρν 

ηθαλόηεηαο θέξνληνο νξγαληζκνύ αλαηνιηθνύ 

ηκήκαηνο γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο 

όξνπο δηαθήξπμεο. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξώλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

νξίδεηαη ε Σξίηε 13/06/17  θαη ώξα 10.00π.κ.   

Πξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα  πνξξίπηνληαη 

σο  κε θαλνληθέο, θαηά ην άξζξν 3.5 ηνπ παξόληνο. 

πζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο:  

 Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ. 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, κε αλαπιεξώηξηα 

ηε Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Δ., 

ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 αξαθίδνπ Μαξία Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ., 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, κε αλαπιεξώηξηα 

ηε Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

Π.Δ., ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 Μάκαιεο Γεώξγηνο ηνπ Αλησλίνπ, Πνιηηηθόο 
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Μεραληθόο κε Α.Γ.Σ. Υ308762 σο ηαθηηθόο 

εθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ., κε αλαπιεξσκαηηθό εθπξόζσπν 

Σ.Δ.Δ. ηνλ Παλνπξγηά Θσκά ηνπ Αζαλαζίνπ, 

Πνιηηηθό Μεραληθό κε Α.Γ.Σ. Υ813729. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ν Σζηώλεο Αλέζηεο, 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ., κε αλαπιεξώηξηα ηε 

αξαθίδνπ Μαξία, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Δ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

271/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ 

ΟΦΙΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 239/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 332,32 €, 

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 Γήκνπ.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

272/2017 «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 ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 170,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα»  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2016). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

273/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.7135.05 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ θεθαιαηαθνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.676,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.05 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

274/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7135.03 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ». 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 15.655,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.03 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

275/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6633 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ρξσκάησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.725,60 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6633 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ρξσκάησλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

276/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.6262.05 κε 

ηίηιν: «Δξγαζία 

ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 23.870,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.05 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

277/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7135.01 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ θεθαιαηαθνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 6.448,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

278/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6142.17 κε 

ηίηιν: «Ακνηβή γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ 

θσηνηππηθώλ ηνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 14.880,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6142.17 κε ηίηιν: «Ακνηβή 

γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θσηνηππηθώλ ηνπ Γήκνπ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 
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Γήκνπ». 

 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

279/2017 «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 

ύδξεπζεο 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 22/2017 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2017, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

73.739,08 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 235/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.739,08 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2017».   

4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΤΛΙΚΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 2017»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

73.739,08 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Ο δηαγσληζκόο ζα 

γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο), ηελ 7
ε 

Ινπλίνπ 2017 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη 

δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά 

ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε 

εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε 

Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

280/2017 «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 

ζθπξνδέκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 33/2017 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.755,20 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 237/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.755,20 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο 2017».   
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4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

73.755,20 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. . Ο δηαγσληζκόο 

ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, 

ρεκαηάξη Βνησηίαο), ηελ 14
ε 

Ινπλίνπ 2017 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη 

πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα 

ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη 

θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 

32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

281/2017 «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 εξγαιείσλ 

2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 10/2017 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

εξγαιείσλ 2017, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 49.288,98 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 236/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.644,49 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7131.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εξγαιείσλ».   

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.644,49 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7131.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εξγαιείσλ γηα ηελ ηερληθή ππεξεζία».   

5. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 2017»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 49.288,98 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην 

Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο), ηελ 16
ε 

Ινπλίνπ 2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη 

ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 
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ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά 

ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε 

εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε 

Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  


