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ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 38εο 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 38ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  3
ε
  ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σξίηε 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 

535/2017 

(Εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.002,81 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.261,80 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ 

& θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ  ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 



Σελίδα 2 από 9 
 

παξνύζαο. 

536/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ 

αξηζκ. 1/2017 πξαθηηθνύ 

ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 

θαη απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ 

δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ ππεξεζία: 

«πληεξήζεηο θαη 

επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ εηώλ 2017-2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ην κε α/α 1/2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ππεξεζία: «πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ εηώλ 2017-2019». 

2. Κξίλεη ειιηπή ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΑΦΟΗ 

ΚΟΤΣΟΓΖΜΟΤ Ο.Δ. θαη ηελ απνξξίπηεη από ηελ 

επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό 

πξση. 13289/10-08-2017 Δηαθήξπμεο ηνπ Δεκάξρνπ -  

δειαδή ζηελ απνζθξάγηζε   ησλ     Οηθνλνκηθώλ 

Πξνζθνξώλ.   

3. Κξίλεη πιήξε ηελ πξνζθνξά ηεο δηαγσληδόκελεο 

εηαηξείαο ΚΟΤΡΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ Αλδξέα 

θαη εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ επόκελε θάζε 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ ειεθηξνληθνύ 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό πξση. 

13289/10-08-2017 Δηαθήξπμεο ηνπ Δεκάξρνπ -  δειαδή  

ζηελ απνζθξάγηζε   ησλ     Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ.   

Ο νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

Απνζθξάγηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε έγγξαθν.   

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

537/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Εγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

576/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 988,00 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηεο ππαιιήινπ θ. 

Λακπξαθάθε Αξεηήο ηνπ Ζιία, θαη απαιιάζζεη ηελ 

ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

538/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

ΕΑΚΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ 

Παλαγηώηε ζπδ. 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΥΡΖΣΟΤ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

24.546,24 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: 

«Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα - 

απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε 

δηθαηνύρν θ. Ζαθθα Θσάλλα ηνπ Παλαγηώηε ζπδ. 

Γηαλλαθόπνπινπ Φξήζηνπ. 

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΕΑΚΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ Παλαγηώηε ζπδ. 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΖΣΟΤ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 
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ππνρξέσζεο. 

 

539/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΛΔΧΝΗΓΑ & 

ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΚΟΚΚΑΛΖ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 53/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.093,12 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Δήκνπ. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.318,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Δήκνπ. 

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.262,32 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ», γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Δήκνπ. 

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.527,92 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ», γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Δήκνπ. 

6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.190,40 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ», γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Δήκνπ. 

7. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.819,44 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ», γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Δήκνπ. 

8. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΛΔΧΝΗΓΑ & ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΚΟΚΚΑΛΖ Ο.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

9. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

540/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ νξζή επαλάιεςε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 503/2017 

απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο 

απόθαζεο γηα ηελ απ’ 

επζείαο αλάζεζε εληνιήο 

ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 503/2017 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ε νπνία 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 30/11/2017 
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ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο 

ηεο ΑΘΖΝΑ ΠΤΡΟΤ 

ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΠΤΡΟΤ 

ηνπ Δηενθιή θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη 

ινηπώλ». 

 

αίηεζεο θαζνξηζκνύ νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο 

απνδεκηώζεσο ησλ: α) Αζελά Σπύξνπ ηνπ Εηενθιή θαη 

β) Αζαλάζηνπ Σπύξνπ ηνπ Εηενθιή, ελώπηνλ ηνπ 

Τξηκεινύο Εθεηείνπ Επβνίαο,  ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2017 

θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Εγθξίλεη ηηο αξηζκ. 418/2017 & 437/2017 δεζκεύζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 503,44 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

541/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

θαηαβνιή επηρνξήγεζεο 

ζηηο ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ 

ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

(Δ.ΓΤ..)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.000,00 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.00.6739.02 κε ηίηιν: «Δπηρνξήγεζε 

ζηηο  Δζεινληηθέο Γπλάκεηο ρεκαηαξίνπ γηα 

ππξνπξνζηαζία» γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ 

ππξνπξνζηαζίαο από ηηο  Εζεινληηθέο Δπλάκεηο 

Σρεκαηαξίνπ (Ε.ΔΥ.Σ.).  

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ (Δ.ΓΤ..), κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

542/2017 Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΡΟΤΠΑΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

ηνπ Αλαζηαζίνπ.»  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 25.170,00 

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

έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

27/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ θ. ΡΟΤΠΑΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟΤ ηνπ 

Αλαζηαζίνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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543/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Καιιηζέαο θ. 

Καθνύλε Γεώξγηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 

256/2017 ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 220/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.07 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό 

δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ  (αξζξ. 82, πεξ. δ) ΓΔ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Γ. ΚΑΣΔΛΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Καιιηζέαο. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

544/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Άξκαηνο θ. 

Γαύξε Γεώξγηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 

258/2017 ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 220/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.07 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό 

δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ  (αξζξ. 82, πεξ. δ) ΓΔ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Γ. ΚΑΣΔΛΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Άξκαηνο. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

545/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 

255/2017 ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 220/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο θ. 

Μπειεγξάηε Αληώληνπ». 

 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.07 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό 

δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ  (αξζξ. 82, πεξ. δ) ΓΔ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Γ. ΚΑΣΔΛΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Ταλάγξαο. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

546/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Αζσπίαο θ. 

Γθίθα Λνπθά». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 

257/2017 ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 220/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.07 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό 

δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ  (αξζξ. 82, πεξ. δ) ΓΔ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Γ. ΚΑΣΔΛΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Αζσπίαο. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

547/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: 

«Τιηθά ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

18.569,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: 

«Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ».  

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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548/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.6264.06 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

ηαηληνθηιηξόπξεζζαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

24.800,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6264.06 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε ηαηληνθηιηξόπξεζζαο».  

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. 

 

549/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.70.6253 κε ηίηιν: 

«Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 380,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6253 κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ».  

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. 

 

550/2017 «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 330,00 

€, 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. 
 

551/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ 

αξηζκ. 3/2017 πξαθηηθνύ 

ηεο επηηξνπήο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 

2017-2018». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 3/2017 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο 

Δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 2017-2018, 

ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

148.614,62 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνύ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 2017-2018, ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. 

ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ., ν νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ 
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ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο 

πξνζθνξά,  ζπλνιηθνύ ύςνπο 104.192,50€ πιένλ ΦΠΑ. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

552/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ 

αξηζκ. 1/2017 πξαθηηθνύ 

ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνύο 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ 

2017-2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 1/2017 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο 

Δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ 

γηα ηα έηε 2017-2019, ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 766.423,17  επξώ 

ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θ.π.α 

2. Απνξξίπηεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ΚΟΤΡΣΖ ΔΤΓΔΝΗΑ 

από ην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ - άλνηγκα 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ-  γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

3. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηεο ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΑ γηα ηελ ΟΜΑΔΑ Ε΄ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο  

4. Απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΑ γηα ηηο ΟΜΑΓΔ Β΄, Γ΄ θαη Γ γηα ηελ 

ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη γηα  ην επόκελν ζηάδην 

ηνπ δηαγσληζκνύ, πνπ είλαη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 

ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. 

5. Τελ επαλαδεκνπξάηεζε κέξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο 

πξνκήζεηαο ηνπ ζέκαηνο γηα ηηο ΟΜΑΓΔ Α & Δ. 

Ο νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

Απνζθξάγηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε επόκελν έγγξαθν. 

6. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 
 

553/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ηεο 

ΑΖΜΟΤΛΑ Α. 

ΓΗΑΜΑΡΔΛΟΤ θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

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 22/10/2015 αγσγήο 

ηεο Γηακαξέινπ Α. Αζεκνύιαο, ελώπηνλ ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ,  ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2017 θαη ζε 

θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 458/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 208,32 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 
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 θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

554/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ησλ  ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ θ. Αηθαηεξίλε 

Δπαγγειίαο θαη  ινηπώλ 

θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 07/03/2017 αγσγήο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ θ. Αηθαηεξίλε Επαγγειίαο θαη 

ινηπώλ, ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ,  ζηηο 20 

Οθησβξίνπ 2017 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 457/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 184,76 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

           

 Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                       

         Πίθνπ Δπαγγειία  


