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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 22εο 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 22ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  30
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 

301/2017 

(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 499,94 €, 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 6.737,09 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.581,58 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  
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5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.974,52 €, 

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 296,20 €, 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 334,85 €, 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. 

 

302/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6162.07 κε 

ηίηιν: «Ναπαγνζσζηηθή 

θάιπςε». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.852,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6162.07 κε ηίηιν: 

«Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε».  

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. 

 

303/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

από 14/09/2010 

πξνζθπγήο ηνπ θ. 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 6552/08-09-

2010 απόθαζεο ηνπ 

πξώελ Γήκνπ 

ρεκαηαξίνπ γηα 

ζθξάγηζε 

θαηαζηήκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 14/09/2010 

πξνζθπγήο ηνπ θ. ΚΑΡΑΝΣΩΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ θαηά ηεο 

ππ’ αξηζκ. πξση. 6552/08-09-2010 απόθαζεο ηνπ πξώελ 

Γήκνπ ρεκαηαξίνπ γηα ζθξάγηζε θαηαζηήκαηνο, ελώπηνλ 

ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο,  ζηηο 

15 Ινπλίνπ 2017 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 293/2017 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 357,12 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Σν 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. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 
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ππνρξέσζεο. 

 

304/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

από 17/06/2010 

πξνζθπγήο ηεο θ. 

ΜΑΡΙΝΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ θαηά ηνπ 

πξώελ Γήκνπ 

ρεκαηαξίνπ θαη ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 17/06/2010 

πξνζθπγήο ηεο θ. ΜΑΡΙΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ θαηά ηνπ 

πξώελ Γήκνπ ρεκαηαξίνπ θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

πνπ αθνξά ζηελ άξζε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, 

ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο,  ζηηο 15 Ινπλίνπ 2017 θαη ζε θάζε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 294/2017 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 357,12 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Σν 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. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

305/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε κε άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 154/2017 

απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο αξηζκ. 

154/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, 

ε νπνία αθνξά ηελ από 20/10/2016 αγσγή ηνπ θ. Βιάρνπ 

Παλαγηώηε θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

306/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο ινηπώλ 

παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 8158/25-05-2017 πξαθηηθό 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπώλ 

παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε  εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ). 

2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδόκελσλ :  

α)  ΛΔΨΜΟΝΙΣΗ ΘΔΟΦΑΝΗ ΣΟΤ 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ  

       β) TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E      

 ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

όζνλ αθνξά  ηελ ΟΜΑΓΑ 1 ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε αξηζκό Γηαθήξπμεο Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο 117/2017 ,  -  Αλνίγκαηνο   ησλ     

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ –  πνπ ζα γίλεη ζε αλνηρηή 
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ζπλεδξίαζε θαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί 

έγθαηξα ζηνπο δηαγσληδόκελνπο 

Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 8158/25-05-

2017 πξαθηηθνύ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ  κέρξη θαη 

πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά από   ηελ θνηλνπνίεζή 

ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ επηκέιεηα  ηεο 

νπνίαο  ζύκθσλα κε  ηνλ   Ν. 4412/2016   ηελ έρεη πιένλ  

ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή . 

3. Σελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ 

επζείαο αλάζεζε γηα ηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 2- Δίδε 

έλδπζεο γηα ην πξνζσπηθό ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 

επεηδή δελ δόζεθε θακία πξνζθνξά  θαη δελ ζπκκεηείρε 

θαλέλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο νύηε θαηά ηελ επαλαιεπηηθή 

ζπλεδξίαζε πνπ όξηδε ε δηαθήξπμε  (24-5-2017) θαη 

επεηδή ην πξνϋπνινγηδόκελν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε 

απηήλ ήηνη 2.940,04 ΔΤΡΩ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 

είλαη κέζα ζην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

307/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηα εο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Γ.Δ.Π.ΑΝ. 

Α.Μ.Κ.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.000,00 €, 

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

έμνδα Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ εηήζηα ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ ζην «Γίθηπν Διιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε». 

6. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Γ.Δ.Π.ΑΝ. Α.Μ.Κ.Δ., κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

308/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.35.6699 κε ηίηιν: 

«Λνηπέο πξνκήζεηεο 

αλαιώζηκσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.996,75 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6699 κε ηίηιν: «Λνηπέο 

πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ».  

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. 

 

309/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα: 



Σελίδα 5 από 6 
 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7135.06 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ θεθαιαηαθνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.06 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. 

 

310/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7135.02 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 19.716,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ».  

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. 
 

311/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6236.01 κε 

ηίηιν: «Δλνηθίαζε 

ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.920,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6236.01 κε ηίηιν: «Δλνηθίαζε 

ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ».  

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. 

 

312/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6116 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο δηθαζηηθώλ 

επηκειεηώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6116 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ».  

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. 
 

313/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6634 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 12.398,94 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6634 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ».  

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). 



Σελίδα 6 από 6 
 

 3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

314/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηεο αλάιεςεο πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο, ηελ ςήθηζε 

θαη δηάζεζε πίζησζεο 

θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο εηώλ 

2017-2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ιήςε απόθαζεο ζε 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε κειέηε θαη ζηε 

δηαθήξπμε. 
 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  


