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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 28εο 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 28ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  12
ε
  ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό 

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

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

παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

403/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Ηιεθηξνθσηηζκόο 

γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Εγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 10894/30-06-2017 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Ηιεθηξνθσηηζκόο 

γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο». 

 

404/2017  Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 98/2017  & 340/2017 δεζκεύζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 355,00 €, ζε 
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ΜΠΔΛΔΓΡΑΣΗ 

ΙΧΑΝΝΗ ηνπ 

Αλαζηαζίνπ.»  

 

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

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22/2017 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 71,55 €, ζε 

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

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιόκελσλ 

ηόθσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22/2017 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ.  

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 16.120,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.45.8122.06 κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιόκελεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ.  

5. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ θ. ΜΠΔΛΔΓΡΑΣΗ ΙΧΑΝΝΗ ηνπ 

Αλαζηαζίνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

6. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
7.  

405/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ 

θ. Καξαγθνύλε 

Γεώξγηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 

252/2017 ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 221/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.29 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, 

αιζώλ θαη θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ  

(αξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ ρεκαηαξίνπ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΦΟΙ ΚΑΒΒΑ 

Ο.Δ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

406/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 254/2017 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 221/2017 απόθαζε αλάιεςεο 
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εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Κιεηδίνπ θ. 

Καηζηθή Γεκήηξηνπ». 

 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 992,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.28 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ θαη 

θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ  (αξζξ. 83, 

παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ Οηλνθύησλ», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

Π. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κιεηδίνπ. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

407/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 0,45 €, ην 

νπνίν αθνξά ζπκπιεξσκαηηθό πνζό πνπ πξνθύπηεη από 

ηηο απνδείμεηο ηειώλ θπθινθνξίαο γηα ην έηνο 2017, ζηνλ 

Κ.Α. 02.30.6322 γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ ΜΕ 056718, ΜΕ 106791, 

ΜΕ 061716, ΜΕ 090519, ΜΕ 113207, ΜΕ 125680, ΜΕ 

055629 & ΜΕ 049331. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα πιεξσζεί κέζσ 

ηξαπέδεο θαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

408/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε κε άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 27/2017 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο αξηζκ. 

27/2017 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ, ε νπνία αθνξά ηελ από 07/06/2017 αίηεζε ηνπ θ. 

Ρνππάθα Θεόδσξνπ ηνπ Αλαζηαζίνπ θαηά ηνπ Δήκνπ 

Σαλάγξαο. 

 

409/2017 «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 952,89 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 

νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΤ 6268. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 22.950,58 €, 

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

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 
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πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΤ 4459 & ΚΗΤ 

6135. 

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.702,29 €, 

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 56718. 

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 15.414,95 €, 

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 ΜΕ 56729. 

6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 958,89 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 

νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΤ 6280. 

7. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.798,55 €, 

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 ΚΗΤ 6274. 

8. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

9. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

410/2017 «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. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 245,00 €, 

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

επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα»  

2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  


