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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                ρεκαηάξη,  03 Ννεκβξίνπ 2017                         
ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
                                                                                Αξηζκ. Πξση.: 18359 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 
Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     
Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία                         
Tειέθσλν       : 22623 51.1149  
                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ  17εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθή) ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, 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 17ε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2017, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 1 ηνπ 

κήλα Ννεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2017, εκέξα  Σεηάξηε θαη ώξα 19:30 κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη 

αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

289/2017 

(ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΓΗΑΣΑΞΖ) 

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ επηβνιή Αληαπνδνηηθώλ 
Σειώλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2018. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

   Σε κε  αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ησλ  αληαπνδνηηθώλ 
ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2018,  ηα νπνία ζα 

παξακείλνπλ σο εμήο:  

 
Α. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ  
 
Σειώλ ύδξεπζεο ησλ βηνκεραληώλ - βηνηερληώλ σο εμήο: 
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Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα:1,50 € (1,32 + 0„18 € Φ.Π.Α.) 
Γηα θαηαλάισζε από 301 θ.κ.. θαη άλσ:2,00 € (1,77 € + 0,23 € Φ.Π.Α.) 
 
Β. ΑΠΟΥΔΤΣΔΤΖ 
 
Γηθαίσκα ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, ζε 100,81 
€.(81,30+19,51) 
Σέινο ζύλδεζεο θαηνηθηώλ θαη θαηαζηεκάησλ κε ην δίθηπν 
απνρέηεπζεο, ζε 3,01€/ m2(2,43+,58) θαη 
Σέινο απνρέηεπζεο , ζε πνζνζηό 30% επί ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ. 
 
Γ. ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 
Γ1. ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΚΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ, ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΔ 
ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΠΑΡΟΥΔ: 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€ (0,35 +0,05 ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ.= 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ = 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ) 
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€ (0,35 +0,05 ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ.= 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ = 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ) 
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€ (0,35 +0,05 ΦΠΑ)  
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γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€ (0,35 +0,05 ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
Γ2. ΓΗΑ ΣΑ ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€ (0,53 +0,07 ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ. = 1,00€ (0,88 +0,12 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,50€ (1,32 +0,18 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€ (0,53 +0,07 ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ. = 1,00€ (0,88 +0,12 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,50€ (1,32 +0,18 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€ (0,53 +0,07 ΦΠΑ)  
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γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ. = 1,00€ (0,88 +0,12 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,50€ (1,32 +0,18 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€ (0,53 +0,07 ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 150 θ.κ. = 1,00€ (0,88 +0,12 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,50€ (1,32 +0,18 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,44€ 
(243,90+58,54ΦΠΑ) 
 
 
Γ.3 ΓΗΑ ΣΗ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ -ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ : 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β).Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα=0,80€ (0,70+0,10ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 300 θ.κ.=1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ= 2,50 € (2,22+0,28 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€ (569,10+136,58 
,ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο =   30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα =0,80€ (0,70+0,10ΦΠΑ)  
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 300 θ.κ. .=1,50 € (1,32+0,18 ΦΠΑ)  
δ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ = 2,50 € (2,22+0,28 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€ (569,10+136,58 
,ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα=0,80€ (0,70+0,10 ΦΠΑ)  
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γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 300 θ.κ. = 1,50 € (1,32+0,18 ΦΠΑ)  
δ) Γ ηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ = 2,50 € (2,22+0,28 ΦΠΑ)  
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€ (569,10+136,58 
,ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα =0,80€ (0,70+0,10ΦΠΑ) 
γ) Γηα θαηαλάισζε από 101 έσο 300 θ.κ. =1,50 € (1,32+0,18 ΦΠΑ) 
δ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ = 2,50 € (2,22+0,28 ΦΠΑ) 
ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€ (569,10+136,58 
,ΦΠΑ) 
 
 
Γ.4. ΓΗΑ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ -ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ : 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,27ΦΠΑ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 € (1,32+0,18 ΦΠΑ) 
γ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ =2,00€ (1,77+0,23 ΦΠΑ) 
δ)Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€ 
(975,60+234,14ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,27ΦΠΑ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 
γ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 
δ)Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€ 
(975,60+234,14ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,27ΦΠΑ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 
γ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 
δ)Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€ 
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(975,60+234,14ΦΠΑ) 
 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,27ΦΠΑ) 
β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 
γ) Γηα θαηαλάισζε από 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 
δ)Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€ 
(975,60+234,14ΦΠΑ) 

 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Θενδώξνπ Γεκνζζέλεο γηα 
ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο. 

 

290/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ επηβνιή Αληαπνδνηηθώλ 
Σειώλ (δεκνηηθώλ ηειώλ, δεκνηηθνύ θόξνπ, 
πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, ζπγθνηλσληαθνύ ηέινπο) γηα 
ην έηνο 2018 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 

Σε κε αλαπξνζαξκνγή ησλ  αληαπνδνηηθώλ ηειώλ (δεκνηηθώλ 
ηειώλ, δεκνηηθνύ θόξνπ, πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, 

ζπγθνηλσληαθνύ ηέινπο) γηα ην έηνο 2018,  ηα νπνία  ζα 
παξακείλνπλ σο εμήο: 

 

 
1. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ 

Δπηβνιή θνηλνύ ζπληειεζηή γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο, γηα 
ζηεγαζκέλνπο θαη κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 0,48 €/m2 γηα νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα θαη ζην 
πνζό ησλ 2,17 €/m2 γηα βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο. 

2. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΦΟΡΟ 
Δπηβνιή θνηλνύ ζπληειεζηή γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο, ην 

ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 0,15 €/m2 γηα 
ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο θαη ζην πνζό ησλ 0,08 €/m2 γηα κε 
ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νηθηώλ. 

3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΣΔΛΟ 
Δπηβνιή θνηλνύ ζπληειεζηή γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο, ην 

ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 0,69 €/m2 γηα 
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ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο θαη κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο βηνκεραληώλ θαη 
βηνηερληώλ. 

4. ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΣΔΛΟ 
Δπηβνιή θνηλνύ ζπληειεζηή γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο, ην 

ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 0,095 €/m2 γηα 
ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο θαη κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο θαηνηθηώλ, 
θαηαζηεκάησλ, βηνηερληώλ & βηνκεραληώλ. 

 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Θενδώξνπ Γεκνζζέλεο γηα 
ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο. 

 

291/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 568/2017 
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία 
αθνξά ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο 
ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ έηνπο 2017». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
Α) Δγθξίλεη  ηελ αξηζκ. 568/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ. 
Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6662.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
πιηθώλ γηα ηελ επηζθεπή θίιηξσλ ζην Σ/Γ Οηλνθύησλ» θαη 
ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 105.400,00 € κεηαθέξνληαο, κέζσ 
ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό», πίζησζε 
πνζνύ  

 86.500,00 € από ηνλ Κ.Α. 02.25.7312.75 κε ηίηιν: 
«Δπέθηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» 

 18.900,00 € από ηνλ Κ.Α. 02.25.7131.03 κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα εηδώλ ύδξεπζεο» 

 

292/2017 Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ 
νρεκάησλ επί δεκνηηθήο νδνύ ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΞΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ 
Α.Δ.» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
α) Σελ   έγθξηζε  δηακόξθσζεο «Δηζόδνπ-Δμόδνπ» νρεκάησλ ζηελ 
εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο “ΑΞΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ Α.Δ.”  κε 
πξόζσπν ζε δεκνηηθή νδό ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
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δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200 ηνπ Λάδαξνπ Μαπξάθε  Γηπισκ. Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο), ππό ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο:  

1. Ζ δηακόξθσζε εηζόδνπ θαη εμόδνπ ησλ νρεκάησλ επί ηεο 
δεκνηηθήο νδνύ βνξεηνδπηηθά ηνπ ελ ιόγσ γεπέδνπ ζα 
θαηαζθεπαζζεί πιεξώληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο απόζηαζεο 
(ειάρηζηε απαηηνύκελε) από ηελ πιεζηέζηεξε ζπκβνιή 
(επξηζθόκελε ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο νδνύ κε ηελ  εγθαηάζηαζε) ή 
δηαζηαύξσζε νδώλ. 

Σν βηνκεραληθό θηίξην πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα έρεη εκβαδόλ 
834,00η.κ., ηα γξαθεία ζηνλ α όξνθν 81,60η.κ. θαη 58,69η.κ. ε πέξγνια, 
ελώ ζα  ξπζκηζηνύλ κε ην Ν.4178/2013 ν Τ/ ηεο ΓΔΖ, ην ζηέγαζηξν 
ηεο εηζόδνπ ζην θηίξην γξαθείσλ, ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο θαη ην ππάξρνλ 
πιαηύζθαιν ζύκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ Λάδαξνπ Μαπξάθε  
Γηπισκ. Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ.  
    Δπίζεο ην πιάηνο ηεο εηζόδνπ εμόδνπ ζα είλαη αλάινγν κε ην εύξνο 
θαηάιεςεο ηνπ 
    αληηπξνζσπεπηηθνύ νρήκαηνο. 

2. Ζ δεκηνπξγία άιιεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ νρεκάησλ – θνηλνύ 
δελ επηηξέπεηαη θαη επηβάιιεηαη λα πεξηθξάμεηε κε κόληκε 
πεξίθξαμε όιν ην πξόζσπν ηεο ηδηνθηεζίαο ζαο θαζώο 
επίζεο θαη ηηο ππόινηπεο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ. 

3. Να ηνπνζεηεζνύλ επί ηεο δεκνηηθήο  νδνύ νη θαηάιιειεο 
πηλαθίδεο ζήκαλζεο ζηα    ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 
ζπλεκκέλν ζρέδην (αξ.ζρ. Σ1) ηνπ Λάδαξνπ Μαπξάθε Γηπισκ 
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ  όπσο ζπκπιεξώζεθαλ, δηνξζώζεθαλ θαη 
ζεσξήζεθαλ από ηελ Τπεξεζία καο.  

4. Ζ παξνύζα έγθξηζε ηζρύεη γηα κία ηξηεηία από ηελ 
εκεξνκελία αλάξηεζεο ζην πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο  

5. ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο εξγαζηώλ βειηίσζεο ή δηαπιάηπλζεο 
ηεο αλσηέξσ νδνύ  ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη αλαληίξξεηα κε 
επζύλε θαη δαπάλε ηνπ λα κεηαθέξεη θαη λα πξνζαξκόζεη ηελ 
είζνδν-έμνδν ζηα λέα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ζύκθσλα κε ηηο 
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ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη κεηά από λέα έγθξηζε. 
6. ε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο από θνξέα ηεο νδνύ ν ηδηνθηήηεο 

ππνρξενύηαη     αλαληίξξεηα κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ λα 
κεηαθέξεη θαη λα πξνζαξκόζεη ηελ     είζνδν-έμνδν ζηα λέα 
δεδνκέλα, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη     
κεηά από λέα έγθξηζε. 

7. ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ κέζα ζηελ 
αλσηέξσ πξνζεζκία ή ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ νη 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο oδνύ  (δηαπιάηπλζε, αλαθαηαζθεπή 
θιπ), ή ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή 
πξνζζήθεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ε παξνύζα έγθξηζε δελ ηζρύεη     
θαη απαηηείηαη λέα αίηεζε (ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνύο πξνζεζκίαο) γηα παξάηαζε 
ηζρύνο ή γηα λέα έγθξηζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21, παξ. 1 ηνπ 
Π.Γ. 118/06. 

8. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 
όια ηα     ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα 
νπνία ζε πεξίπησζε πνπ     ζπκβνύλ απνθιεηζηηθή επζύλε ζα 
έρνπλ ν ελδηαθεξόκελνο ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ κεραληθόο 
ηνπ.  

9. Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ είλαη εηο βάξνο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο ηεο δεκνηηθήο νδνύ. 

10. Θα γίλεηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο ν 
θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ γεπέδνπ κε ηελ 
δεκνηηθή νδό θαζώο θαη ε ζπληήξεζε ηεο ζήκαλζεο πνπ θαίλεηαη 
ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 
β) Ο Γήκνο Σαλάγξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο απηήο ηεο 
έγθξηζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηνηρεία ηεο 
δηακόξθσζεο εηζόδνπ-εμόδνπ ή πξνθαινύληαη πξνβιήκαηα ζην νδηθό 
δίθηπν, ιόγσ ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 
 
γ) Ζ παξνύζα έγθξηζε δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθό γηα ηε ρνξήγεζε 
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άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο από νπνηαδήπνηε ππεξεζία.  
Ζ ππεξεζία ε νπνία ζα εθδώζεη ζην κέιινλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη ζαλ απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό λα 
ζπκπεξηιάβεη ηελ απαηηνύκελε βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ 
νρεκάησλ επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ (Άξζξν 32 Β.Γ. 465/70, όπσο 
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06). 

 

293/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνύ 101.711,39 
€, ην νπνίν αθνξά ηελ θαηαβνιή πξνλνηαθώλ 
επηδνκάησλ ΗΟΤΛΗΟΤ-ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 101.711,39 €, θαη ηνπνζεηεί ην πνζό 
απηό, σο έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ  Κ.Α. Δζόδσλ 06.31.00.0621,  ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, κε ηίηιν 
«Κάιπςε δαπαλώλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ» 

 

294/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή θαη θαηαλνκή 
πνζνύ 155.870,73 €, ην νπνίν αθνξά ΣΑΚΣΗΚΖ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Θ΄ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2017. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

- Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 155.870,73 € €, ην νπνίν αθνξά ηελ   ηαθηηθή  
επηρνξήγεζε Θ'   ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2017. 
- Δγγξάθεη πίζησζε πνζνύ 125.870,73 €, ζηνλ Κ.Α. εζόδσλ 
06.31.00.0611.01 ηνπ ζθέινπο  ησλ εζόδσλ, κε ηίηιν: «ΚΑΠ γηα ηελ 
θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν.1828/89)»  
- Δγγξάθεη πίζησζε πνζνύ 30.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. εζόδσλ 
06.31.00.0611.02 ηνπ ζθέινπο  ησλ εζόδσλ, κε ηίηιν: «ΚΑΠ γηα ηελ 
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ & δαπαλώλ κηζζνδνζίαο 
βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ Ν.2880/2001»  
- Καηαλέκεη ην πνζό ησλ 30.000,00 €, ζην Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6712.04 
κε ηίηιν: «Απόδνζε ζε Κ.Α.Π.Ζ.-ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» 

 

295/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή θαη θαηαλνκή 
πνζνύ 46.860,00 €, ην νπνίν αθνξά ΚΑΛΤΦΖ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

1. Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 46.860,00 € θαη ην εγγξάθεη σο έζνδν ηνπ 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ Γ’ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
2017. 

Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α. εζόδσλ 06.00.0614 ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, κε ηίηιν «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν. 1946/1991) –Γ' ΚΑΣΑΝΟΜΖ» 
2. Καηαλέκεη ην πνζό ησλ 46.860,00 €, σο έμνδν ηνπ Γήκνπ, ζε 
αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 θαη σο εμήο: 
Α) Καηαλέκεη ην πνζό ησλ 28.000,00 €, σο έμνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α.   
02.00.6711.02  ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, κε ηίηιν «Απόδνζε ζε Πξσηνβάζκηα 
ρνιηθή Δπηηξνπή». 
Β) Καηαλέκεη ην πνζό ησλ 18.860,00 €, σο έμνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α. 
02.00.6711.03 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, κε ηίηιν «Απόδνζε ζε 
Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή».                   

 

296/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνύ 6.874,99 €, 
ην νπνίν αθνξά ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ 
ΔΗΦΟΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ Δ ΓΖΜΟΤ ΑΠΟ ΟΑΔΓ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 
ΗΟΤΛΗΟ 2017. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 6.874,99 €, θαη ηνπνζεηεί ην πνζό απηό, σο 
έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ  Κ.Α. Δζόδσλ 06.31.00.1211.04,  ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, κε ηίηιν 
«Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο 
ραξαθηήξα - ΟΑΔΓ» 

 

297/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνύ 38.298,52 €, 
ην νπνίν αθνξά ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΟΚ ΓΗΜΖΝΟΤ 4/7/2017 – 
31/08-2017. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 38.298,52 €, θαη ηνπνζεηεί ην 
πνζό απηό, σο έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ  Κ.Α. Δζόδσλ 06.31.00.1512 , 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, κε ηίηιν 
«Πξόζηηκα Κ.Ο.Κ. ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 ηνπ Ν. 
2130/93)» 
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298/2017 Λήςε απόθαζεο επί έλζηαζεο πνπ θαηαηέζεθε από 
ηνλ ΚΟΤΣΑΝΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, γηα ηελ δηαγξαθή νθεηιώλ 
ύδξεπζεο (7-2017 Απόθαζε Δπηηξνπήο Ύδξεπζεο) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνξξίπηεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 11623/12-07-2017 αίηεζε ηνπ θ.  
Κνπηάληδε Γεώξγηνπ δηόηη εθ πξώηεο ππήξρε δηαπηζησκέλε 
θαηαλάισζε κέρξη θαη ην 2014 θαη δεπηεξεπόλησο ζύκθσλα κε ηελ 
απόθαζε ηνπ .η.Δ. 1038/1976 Νν.Β. 27.287 πιεκκέιεηεο ηεο 
εηδνπνηήζεσο πεξί ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο δελ επηδξνύλ επί ηνπ 
θύξνπο ηεο εγγξαθήο απηήο. 

 

299/2017 Λήςε απόθαζεο επί έλζηαζεο πνπ θαηαηέζεθε από 
ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ 
ΛΗΜΠΑΡ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL A.E.», γηα ηελ δηαγξαθή 
νθεηιώλ ύδξεπζεο (8-2017 Απόθαζε Δπηηξνπήο 
Ύδξεπζεο) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνξξίπηεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 11620/12-07-2017 αίηεζε ηεο 
αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «σιελνπξγεία Ληκπαξ. 
Σδηξαθηάλ Profil A.E.» δηόηη ε πξναλαθεξζείζα εηαηξία έρεη πξνβεί ζε 
άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 
ηεο ππ’ αξ. 153/14-10-2016 αλαθνπήο, ηεο νπνίαο ηελ απόθαζε θαη 
αλακέλνπκε. 

 

300/2017 Λήςε απόθαζεο επί ηεο αίηεζεο πνπ θαηαηέζεθε από 
ηνλ θ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, γηα ηνλ δηαρσξηζκό 
νθεηιώλ ύδξεπζεο (6-2017 Απόθαζε Δπηηξνπήο 
Ύδξεπζεο) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Να ελεκεξσζεί ν θ. Παπαγηάλλεο Γεκήηξηνο όηη εθόζνλ δελ 
πθίζηαηαη είηε απνδνρή, είηε απνπνίεζε θιεξνλνκηάο εθ κέξνπο ηνπ, 
ηεθκαίξεηαη όηη είλαη θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη ηελ νθεηιή ζε 
πνζνζηό 50% θαη ζπλππεύζπλνο γηα ην ρξένο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θ. Παπαγηάλλε Γεκήηξηνπ ζα γίλεη κε επηζηνιή, 
ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα απαληήζεη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηε 
ιήςε απηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αληηξξήζεηο. 

 

301/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟ ΓΖΛΔΗ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
         
πγθξνηεί  επηηξνπή πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν:  «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟ ΓΖΛΔΗ»  απνηεινύκελε από 
ηνπο: 
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1. Σζηώλε Αλέζηε, Μεραλνιόγν Μεραληθό Π.Δ. - σο Πξόεδξν, κε 
αλαπιεξώηξηα ηνλ Καξύγηαλλε Δπάγγειν - Υεκηθό Μεραληθό. 
2. αξαθίδνπ Μαξία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ – σο κέινο, κε 
αλαπιεξώηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ. ,  Μεραλνιόγν Μεραληθό Σ.Δ. 
3. Παπαζαλαζίνπ-Λαςάλε Κσλ/λν Γεκνηηθό ύκβνπιν – σο κέινο, κε 
αλαπιεξώηξηα ηελ Εαθεηξνπνύινπ-ηνπξαΐηε Διέλε. 

 

302/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ 
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
ΥΟΛΔΗΟΤ ΟΗΝΟΖ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΟΗΝΟΖ» ν νπνίνο θιείλεη ζε ηζνδύγην σο πξνο ηελ αξρηθή ζύκβαζε   
ζην πνζό ησλ 28.822,17 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνλδπιίνπ ησλ 
απξνβιέπησλ θαη ηνπ ΦΠΑ 

 

303/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο πνζνύ 
36.192,04 € γηα ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε ηνπ έξγνπ 
κε ηίηιν: «ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΣΖ ΘΔΖ 
«ΒΡΤΖ» Σ.Κ. ΣΑΝΑΓΡΑ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
Δγθξίλεη ηε δαπάλεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο πνζνύ 

36.192,04€ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ 
ΓΔΦΤΡΑ ΣΖ ΘΔΖ ΒΡΤΖ Σ.Κ. ΣΑΝΑΓΡΑ”. 

 

304/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΖΠΔΓΧΝ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΗΑ 
ΥΟΡΖΓΖΖ  ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη ην από 16/10/2017 Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο θαη  
Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΖΠΔΓΧΝ 
Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ», ζύκθσλα 
κε όζα εθηέζεθαλ αλαιπηηθά ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.    
 

305/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνηίκεζε ζε ρξήκα ησλ 
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) έηνπο 2016 θαη 
ηελ απόδνζε ηεο νθεηιήο ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

1. Αλαγλσξίδεη ηελ νθεηιή πξνο ηνλ θάζε εξγαδόκελν βάζεη ηεο 
νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο 
παξνύζαο απόθαζεο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 
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2. Δγθξίλεη ηελ απνηίκεζε ζε ρξήκα θαη ηελ απόδνζε ζηνπο 
δηθαηνύρνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ησλ Μέζσλ 
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) γηα ην έηνο 2016, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 97, ηνπ Ν.4483/2017. 
Γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε είρε πξνβιεθζεί πνζό 30.000 € ζε βάξνο 
ηνπ ΚΑ 02.20.6063.01, πνζό 15.000 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 
02.25.6063.01, πνζό 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6063.01 
θαη πνζό 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6063.02  ζηνλ  
πξνϋπνινγηζκό ηνπ  έηνπο  2016 ηνπ Γεκνπ Σαλάγξαο 

3. Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη εθάπαμ γηα όιν ην πνζό ζε θάζε εξγαδόκελν. 
 

306/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ ΑΒΔΔ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Σελ πδξνδόηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ 
ΑΒΔΔ», πνπ βξίζθεηε ζηε ζέζε «Κεζζέξη», ζηε  Γ.Δ. Οηλνθύησλ ηνπ 
Γήκνπ Σαλάγξαο. 
2. Ζ παξνρή είλαη  κόλν γηα ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
(αλάγθεο πξνζσπηθνύ) θαη γηα θακία άιιε ρξήζε (π.ρ. βηνκεραληθή, 
ππξαζθάιεηα θ.α.) θαη ην  αλώηαην όξην θαηαλάισζεο λεξνύ αλέξρεηαη 
ζε 36 θπβηθά κέηξα αλά κήλα. 

 

307/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «ΔΛΛΑ ΓΚΑΕ ΜΟ/ΚΖ ΔΠΔ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Σελ πδξνδόηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΑ ΓΚΑΕ 
ΜΟΝ/ΚΖ Δ.Π.Δ.», πνπ βξίζθεηε ζην ΑΡΜΑ ΘΖΒΩΝ, ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Σαλάγξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 
2. Ζ παξνρή είλαη  κόλν γηα ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
(αλάγθεο πξνζσπηθνύ) θαη γηα θακία άιιε ρξήζε (π.ρ. βηνκεραληθή, 
ππξαζθάιεηα θ.α.) θαη ην  αλώηαην όξην θαηαλάισζεο λεξνύ αλέξρεηαη 
ζε 36 θπβηθά κέηξα αλά κήλα. 

 

308/2017  Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ππνγξαθήο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ 
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κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ζσκαηείνπ «SAFE 
WATER SPORTS» θαη ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνπ σκαηείνπ  «SAFE WATER SPORTS» θαη 
εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ εθ κέξνπο ηνπ 
Γήκνπ. 

Σν κλεκόλην ζπλεξγαζίαο ζα έρεη αλαιπηηθά σο θάησζη: 
 

ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ  
ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ «SAFE WATER SPORTS» 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  
Σαλάγξαο 

ηελ …….. ζήκεξα, ../09/2017, κεηαμύ: 
 
α) ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ζσκαηείνπ «Διιεληθή εηαηξεία πξνώζεζεο 
ηεο αζθάιεηαο ησλ αζιεκάησλ θαη κέζσλ αλαςπρήο ζηελ ζάιαζζα θαη 
ζην λεξό», κε δηαθξηηηθό ηίηιν “Safe Water Sports”, (εθεμήο SWS), κε 
έδξα ηελ Αζήλα, πνπ έρεη ζαλ βαζηθό ζηόρν ηελ ελεκέξσζε – 
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο πάλσ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο αιιά θαη 
ηελ ελίζρπζε απηήο, ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο (αζιεηηθέο, 
ςπραγσγηθέο) πνπ γίλνληαη ζην λεξό, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λόκηκα 
από ηνλ Πξόεδξν απηνύ θ. Παλαγηώηε-Μηραήι Παζραιάθε θαη, 
 
β) ηνπ Σαλάγξαο (εθεμήο Γήκνο) κε έδξα ζηελ Πιαηεία Πακκεγίζησλ 
Σαμηαξρώλ 1 – ρεκαηάξη – Βνησηίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από 
ηνλ Γήκαξρν θ. Βαζίιε Πεξγάιηα,  
 
νη νπνίνη ζα θαινύληαη εθεμήο «ηα κέξε», έρνληαο ππόςε, 
 
όηη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ίδξπζεο ηνπ SWS, όπσο εγθξίζεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζ. 367/2015 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαη 
θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνύ, ζθνπόο 
ηνπ ζσκαηείνπ είλαη κεηαμύ άιισλ ε πξνώζεζε θαη ε εθαξκνγή 
δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ ζπνξ θαη κέζσλ 
αλαπςπρήο ζηελ ζάιαζζα θαη ην λεξό,  
 
1. Αλαγλσξίδνπλ από θνηλνύ όηη: 
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ε επξύηεξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο ζηνλ ρώξν ησλ ζαιάζζησλ ζπνξ θαη κέζσλ αλαςπρήο, είλαη 
ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ, ηελ βειηίσζε 
ηεο πνηόηεηαο ησλ δώεο απηώλ αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ 
ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζκνύ, 
 
2. πκθσλνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ  ζε έλα θνηλό πιαίζην δξάζεο 
πνπ πεξηιακβάλεη: 
1. Σελ απν θνηλνύ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ, δξάζεσλ θαη ελεξγεηώλ 

πνπ ζπκβάιινπλ κε θάζε ηξόπν ζηελ ελίζρπζε θαη πξναγσγή ηεο 
αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα ηα ζαιάζζηα ζπνξ θαη κέζα αλαςπρήο 
θαζώο θαη ζηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο πνπ γίλνληαη ζηε 
ζάιαζζα. 

2. Σελ ελεκέξσζε  ησλ  πνιηηώλ γηα  ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αζθάιεηα ηνπο ζηε ζάιαζζα θαη ηα ζαιάζζηα ζπνξ θαη κέζα 
αλαςπρήο.   

3. Σελ από θνηλνύ πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ – ελεκεξσηηθώλ 
πξνγξακκάησλ  ζε ελεκεξσηηθέο – εθπαηδεπηηθέο δξάζεο ζε 
παξαιίεο, δεκόζηνπο θαη ηδσηηθνύο ρώξνπο κε ζηόρν ηελ 
ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ. 

4. Σελ ζήκαλζε δεκόζησλ ρώξσλ (παξαιίεο, πιαηείεο) κε ζηόρν ηελ 
ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. 

5. Σελ ζπλεξγαζία ζηα social media / Internet γηα ηελ πξναγσγή ησλ 
ζθνπώλ ηνπ Safe Water Sports. 

6. Σελ δηαλνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ πξνο 
ηνπ δεκόηεο. 

7. Σελ ζπκκεηνρή ηνπ Safe Water Sports ζε εθδειώζεη ηνπ Γήκνπ. 
 
Σν παξόλ Μλεκόλην ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ από ηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ δύν κεξώλ θαη ζα παξακέλεη ζε ηζρύ εθηόο εάλ έλα 
Μέινο θνηλνπνηήζεη πξνθαηαβνιηθά ηελ πξόζεζή παύζεο ηνπ, 
εγγξάθσο, ζην άιιν Μέινο δίλνληαο πξνζεζκία έμη (6) κελώλ. Σν 
παξόλ κλεκόλην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί µέζσ θνηλήο γξαπηήο 
ζπλαίλεζεο µεηαμύ ησλ Μειώλ, ε δε πινπνίεζε απηνύ ζα 
παξαθνινπζείηαη κε εηήζηεο εθζέζεηο πξόνδνπ πνπ ζα ζπληάζζνπλ από 
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θνηλνύ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.   
 

ΓΗΑ ΣΟ SAFE WATER 
SPORTS 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ 

 
 

 

Σαλάγξαο 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΠΑΥΑΛΑΚΖ 

Πξόεδξνο 

Βαζίιεο Πεξγάιηαο 
Γήκαξρνο 

  
 

309/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 599/2017 
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία 
αθνξά ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο 
ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ έηνπο 2017». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

Α) Δγθξίλεη  ηελ αξηζκ. 599/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ. 
Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, σο εμήο: 
 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7332.02 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

θεληξηθήο πιαηείαο Σ.Κ. Αγ. Θσκά» κε ην πνζό ησλ 225.000,00 
€ κεηαθέξνληαο, κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό», πίζησζε πνζνύ  

 120.000,00 € από ηνλ Κ.Α. 02.30.7412.24 κε ηίηιν: «Μειέηε 
πνιενδόκεζεο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 
Οηλνθύησλ βάζεη ππάξρνληνο εγθεθξηκέλνπ ΓΠ» 

 105.000,00 € από ηνλ Κ.Α. 02.20.7323.03 κε ηίηιν: 
«Δλεξγεηαθή θαη βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε νηθηζκώλ 
Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» κε ην πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό».» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6222 κε ηίηιν: «Σειεθσληθά, 
ηειεγξαθηθά θαη ηπιεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ» κε ην πνζό ησλ 
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40.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό».» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.15.7336.09 κε ηίηιν: «Δξγαζία 
γηα ηελ επηζθεπή ηαξηαλ ζην ηάδην Δπάγγεινο Γεπάζηαο» θαη 
ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 
πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. 02.20.6662.02 κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 2017» 

 

310/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 164/2017 
απόθαζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.ΑΠ.Ζ. ΠΑΗΓΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» 
ε νπνία αθνξά ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηέηαξηε 
(4ε) αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
Γήκνπ Σαλάγξαο, έηνπο 2017». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 
      Δγθξίλεη ηελ κε αύμνληα αξηζκό 164/2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ  κε ηελ επσλπκία: «ΚΑΠΖ- 
ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ», κε 
ζέκα: «Σέηαξηε (4ε) Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 
ΣΑΝΑΓΡΑ» νηθ. έηνπο 2017», όπσο ε  ελ ιόγσ  απόθαζε  
πξνζαξηάηαη ζε απηή ηελ   απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, σο 
ζπλεκκέλν έγγξαθν, θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο ηεο 
απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
 

       Μεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Θενδώξνπ Γεκνζζέλεο 
θαη θ. Μαπξάθεο Λάδαξνο. 

 

311/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 175/2017 
απόθαζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.ΑΠ.Ζ. ΠΑΗΓΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» 
ε νπνία αθνξά ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηέηαξηε 
(5ε) αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
Γήκνπ Σαλάγξαο, έηνπο 2017». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 
 Δγθξίλεη ηελ κε αύμνληα αξηζκό 175/2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ  κε ηελ επσλπκία: «ΚΑΠΖ- 
ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ», κε 
ζέκα: «Πέκπηε (5ε) Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 
ΣΑΝΑΓΡΑ» νηθ. έηνπο 2017», όπσο ε  ελ ιόγσ  απόθαζε  
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πξνζαξηάηαη ζε απηή ηελ   απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, σο 
ζπλεκκέλν έγγξαθν, θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο ηεο 
απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
 

       Μεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Θενδώξνπ Γεκνζζέλεο 
θαη θ. Μαπξάθεο Λάδαξνο. 

312/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξηζκό δηπισκαηνύρνπ 
πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη ηε 
δηελέξγεηα αδεηνδόηεζήο ηνπο (άξζξν 6 Π.Γ.99/2017) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

Οξίδεη ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. αξαθίδνπ Μαξία ηνπ Υξήζηνπ 
– Γηπισκαηνύρν Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ, λα  ειέγμεη ηελ θαηαιιειόηεηα 
ρξήζεο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ θαη λα πξνβεί ζηελ ζύληαμε 
Σερληθήο Μειέηεο κε ζθνπό  λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηζθεπέο θαη 
ζπληεξήζεηο ηόζν γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο όζν θαη γηα ηελ 
δηελέξγεηα αδεηνδόηεζεο ηνπο ζύκθσλα κε ην  άξζξν 6 -κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο- ηνπ ΠΓ 99-2017 (ΦΔΚ.141/η. Α΄/ 28-09-2017). 

 

313/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 
πξνκήζεηαο «ΑΝΟΗΥΣΧΝ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΧΝ» θαη 
θαζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
         

1. Δγθξίλεη ηελ  πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΟΗΥΣΧΝ 
ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΧΝ» έηνπο 2017,   πξνϋπνινγηζκνύ 45.000,00 €, γηα 
ηελ νπνία θαη έρεη εγγξαθεί πίζησζε ζηνλ  ΚΑ  02.25.7132.01 ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2017.   

2. Οξίδεη όηη ε εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό 
δηαγσληζκό.     

 

314/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπώλ παξνρώλ 
ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ), 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 όζνλ αθνξά ηελ νκάδα 2 – 
είδε έλδπζεο γηα ην πξνζσπηθό ηεο δεκνηηθήο 
αζηπλνκίαο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
1. Σελ πξνκήζεηα ησλ ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ), νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, όζνλ 
αθνξά ηελ νκάδα 2 – είδε έλδπζεο γηα ην πξνζσπηθό ηεο 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 2.940,04 €  κε 
ηε δηαδηθαζία ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
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ηνπ Ν. 4412/2016. 
2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

 

315/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο γηα 
ηελ παξακνλή Απηόκαηνπ Αλαζνινγηθνύ 
Οξκνλνινγηθνύ Αλαιπηή ζηε Μνλάδα ΠΔΓΤ 
Οηλνθύησλ θαη γηα ηελ άκεζε ηνπνζέηεζε ελόο ηαηξνύ 
βηνπαζνιόγνπ θαη ελόο ηερλνιόγνπ ηαηξηθώλ 
εξγαζηεξίσλ ή βνεζνύ ηαηξηθώλ εξγαζηεξίσλ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  
 
Δγθξίλεη ςήθηζκα κε ην νπνίν δεηά ηελ παξακνλή ηνπ Απηόκαηνπ 
Αλαζνινγηθνύ Οξκνλνινγηθνύ Αλαιπηή ζηε Μνλάδα ΠΔΓΤ Οηλνθύησλ 
θαη ηελ άκεζε ηνπνζέηεζε, από ηελ 5ε Τγεηνλνκηθή  Πεξηθέξεηα 
Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδνο, ζηε ΜΤ ΠΔΓΤ Οηλνθύησλ ελόο ηαηξνύ 
βηνπαζνιόγνπ θαη ελόο ηερλνιόγνπ ηαηξηθώλ εξγαζηεξίσλ ή βνεζνύ 
ηαηξηθώλ εξγαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εξγαζηεξίνπ. 
 
 
 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Θενδώξνπ Γεκνζζέλεο γηα ην 
ιόγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
 

              

 

                    Ζ Πξαθηηθνγξάθνο 

 

 

                                Πίθνπ Δπαγγειία 


