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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                ρεκαηάξη,  01 Γεθεκβξίνπ 2017                         
ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
                                                                                Αξηζκ. Πξση.: 20208 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 
Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     
Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία                         
Tειέθσλν       : 22623 51.1149  
                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ  21εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθή) ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, ΔΣΟΤ 2017 

            Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ ( Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, 

ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 21ε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2017, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 ηνπ 

κήλα Ννεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2017, εκέξα  Πέκπηε θαη ψξα 18:30 κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

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

αληίζηνηρεο απνθάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

319/2017 

(ΔΚΣΟ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΓΗΑΣΑΞΖ) 

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 682/2017 
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. 682/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ. 

Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εζφδσλ 06.00.4124.01 κε ηίηιν: «Λνηπέο 
θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ» κε ην πνζφ ησλ 800,00 € κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε 
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ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 
 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εζφδσλ 06.00.4142 κε ηίηιν: «Λνηπέο 

θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ» κε ην πνζφ ησλ 500,00 € κε ηαπηφρξνλε 
ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.00.8224.01 κε ηίηιν: «Λνηπέο 
απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ» κε ην πνζφ ησλ 
800,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.00.8242 κε ηίηιν: «Λνηπέο 
θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ» κε ην πνζφ ησλ 500,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α Δμφδσλ 02.10.7514 κε ηίηιν “πκκεηνρή ζε 
αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ (άξζξνπ 252 παξ. 3α θαη 265 ΚΓΚ ” θαη 
ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ  29.027,15 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6662.04 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
αζθάιηνπ 2017» κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α Δμφδσλ 02.10.6012.01 κε ηίηιν “Ακνηβέο 
Λεμηάξρνπ” κε ην πνζφ ησλ  5.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6662.04 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
αζθάιηνπ 2017» κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α Δμφδσλ 02.10.6012.02 κε ηίηιν “Ακνηβέο 
Πξαθηηθνγξάθνπ ” κε ην πνζφ ησλ  3.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6662.04 κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017» κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 

320/2017 Λήςε απόθαζεο γηα κεηαβνιέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην 
ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

Σε κε κεηαβνιή ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. 
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321/2017 
(ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΓΗΑΣΑΞΖ) 

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ 
νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνύ ζηελ πθηζηάκελε 
εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΑΜΒΡΟΗΑ Α.Δ.»,   ζηε 
ζέζε «ΡΟΤΜΑΝΗΑ» ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

α) Σελ   έγθξηζε  δηακφξθσζεο «Δηζφδνπ-Δμφδνπ» νρεκάησλ ζηελ 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο “ΑΜΒΡΟΗΑ Α.Δ.”κε πξφζσπν 
ζε αγξνηηθή νδφ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 
θιίκαθαο 1:500 ηνπ Γηνλπζίνπ Βιάρνπ Πηπρηνχρνπ Μεραληθνχ 
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ. φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη 
ζεσξήζεθε απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο), ππφ ηηο εμήο 
πξνυπνζέζεηο:  
 

1. Ζ δηακφξθσζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ νρεκάησλ επί ηεο 
αγξνηηθήο νδνχ λνηηνδπηηθά ηνπ ελ ιφγσ γεπέδνπ ζα 
θαηαζθεπαζζεί πιεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο απφζηαζεο 
(ειάρηζηε απαηηνχκελε) απφ ηελ πιεζηέζηεξε ζπκβνιή 
(επξηζθφκελε ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο νδνχ κε ηελ  εγθαηάζηαζε) ή 
δηαζηαχξσζε νδψλ. Ζ είζνδνο έμνδνο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο 
πθίζηαηαη απφ παιαηφηεξα ελψ ε δπηηθή νδφο ε νπνία δελ είλαη 
δηακνξθσκέλε έρεη κεδεληθφ θπθινθνξηαθφ θφξην δεδνκέλνπ φηη 
εμππεξεηεί πνιχ ιίγνπο ηδηνθηήηεο πνπ αζρνινχληαη κε αγξνηηθέο 
θαιιηέξγεηεο. 
    Δπίζεο ην πιάηνο ηεο εηζφδνπ εμφδνπ ζα είλαη αλάινγν κε ην 
εχξνο θαηάιεςεο ηνπ 
    αληηπξνζσπεπηηθνχ νρήκαηνο. 

2. Ζ δεκηνπξγία άιιεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ νρεκάησλ – θνηλνχ δελ 
επηηξέπεηαη θαη επηβάιιεηαη λα πεξηθξάμεηε κε κφληκε πεξίθξαμε 
φιν ην πξφζσπν ηεο ηδηνθηεζίαο     ζαο θαζψο επίζεο θαη ηηο 
ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ. 

3. Να ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο αγξνηηθήο νδνχ νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο ζηα ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην 
ηνπ Γηνλπζίνπ Βιάρνπ Πηπρίνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη 
Σνπνγξαθίαο φπσο ζπκπιεξψζεθαλ, δηνξζψζεθαλ θαη 
ζεσξήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία καο.  
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4. Ζ παξνχζα έγθξηζε ηζρχεη γηα κία ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία 
αλάξηεζεο ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο.  

5. ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο εξγαζηψλ βειηίσζεο ή δηαπιάηπλζεο 
ηεο αλσηέξσ νδνχ  ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη αλαληίξξεηα κε 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ λα κεηαθέξεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ 
είζνδν-έμνδν ζηα λέα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη κεηά απφ λέα έγθξηζε. 

6. ε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο απφ θνξέα ηεο νδνχ ν ηδηνθηήηεο 
ππνρξενχηαη     αλαληίξξεηα κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ λα 
κεηαθέξεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ     είζνδν-έμνδν ζηα λέα 
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη     
κεηά απφ λέα έγθξηζε. 

7. ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηελ 
αλσηέξσ πξνζεζκία ή ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ νη 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο oδνχ  (δηαπιάηπλζε, αλαθαηαζθεπή 
θιπ), ή ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή 
πξνζζήθεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ε παξνχζα έγθξηζε δελ ηζρχεη     
θαη απαηηείηαη λέα αίηεζε (ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο πξνζεζκίαο) γηα παξάηαζε 
ηζρχνο ή γηα λέα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, παξ. 1 ηνπ 
Π.Γ. 118/06. 

8. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
φια ηα     ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα 
νπνία ζε πεξίπησζε πνπ     ζπκβνχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ζα 
έρνπλ ν ελδηαθεξφκελνο ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ.  

9. Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη εηο βάξνο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο ηεο αγξνηηθήο νδνχ. 

10. Θα γίλεηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο ν 
θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ κε ηελ 
αγξνηηθή νδφ θαζψο θαη ε ζπληήξεζε ηεο ζήκαλζεο πνπ θαίλεηαη 
ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
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β) Ο Γήκνο Σαλάγξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο απηήο ηεο 
έγθξηζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηνηρεία ηεο 
δηακφξθσζεο εηζφδνπ-εμφδνπ ή πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζην νδηθφ 
δίθηπν, ιφγσ ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 
 
γ) Ζ παξνχζα έγθξηζε δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ νπνηαδήπνηε ππεξεζία.  
Ζ ππεξεζία ε νπνία ζα εθδψζεη ζην κέιινλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη ζαλ απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ λα 
ζπκπεξηιάβεη ηελ απαηηνχκελε βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ 
νρεκάησλ επί ηεο αγξνηηθήο νδνχ (Άξζξν 32 Β.Γ. 465/70, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06). 

 

322/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ 
νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνύ ζηελ πθηζηάκελε 
εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο “ΓΖΜΖΣΡΖ 
ΜΠΑΜΠΑΛΖ ΑΒΔΔ ζηε ζέζε “ΝΣΑΜΠΑΗ” ηεο 
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οηλνθύησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

α) Σελ   έγθξηζε  δηακφξθσζεο «Δηζφδνπ-Δμφδνπ» νρεκάησλ ζηελ 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο “ΜΠΑΜΠΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 
ΑΒΔΔ”  κε πξόζσπν ζε αγξνηηθή νδό ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηεο Βαζηιηθήο Μαπξνπδή 
Γηπισκαηνύρνπ Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ 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 δηακφξθσζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ νρεκάησλ επί ηεο 
αγξνηηθήο νδνχ δπηηθά ηνπ ελ ιφγσ γεπέδνπ ζα θαηαζθεπαζζεί 
πιεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο απφζηαζεο (ειάρηζηε 
απαηηνχκελε) απφ ηελ πιεζηέζηεξε ζπκβνιή (επξηζθφκελε ζηελ 
ίδηα πιεπξά ηεο νδνχ κε ηελ  εγθαηάζηαζε) ή δηαζηαχξσζε νδψλ. 

           Δπίζεο ην πιάηνο ηεο εηζφδνπ εμφδνπ ζα είλαη αλάινγν κε ην 



 6 

εχξνο θαηάιεςεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ νρήκαηνο. 
2. Ζ δεκηνπξγία άιιεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ νρεκάησλ – θνηλνχ δελ 

επηηξέπεηαη θαη επηβάιιεηαη λα πεξηθξάμεηε κε κφληκε πεξίθξαμε 
φιν ην πξφζσπν ηεο ηδηνθηεζίαο ζαο θαζψο επίζεο θαη ηηο 
ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ. 

3. Να ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο αγξνηηθήο νδνχ νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο ζηα    ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν 
ζρέδην (αξ.ζρ. Σ1) ηεο Βαζηιηθήο Μαπξνπδή Γηπισκαηνχρνπ 
Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ. 

4. Ζ παξνχζα έγθξηζε ηζρχεη γηα κία ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία 
αλάξηεζεο ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο . 

5. ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο εξγαζηψλ βειηίσζεο ή δηαπιάηπλζεο 
ηεο αλσηέξσ νδνχ  ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη αλαληίξξεηα κε 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ λα κεηαθέξεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ 
είζνδν-έμνδν ζηα λέα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη κεηά απφ λέα έγθξηζε. 

6. ε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο απφ θνξέα ηεο νδνχ ν ηδηνθηήηεο 
ππνρξενχηαη     αλαληίξξεηα κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ λα 
κεηαθέξεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ     είζνδν-έμνδν ζηα λέα 
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη     
κεηά απφ λέα έγθξηζε. 

7. ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηελ 
αλσηέξσ πξνζεζκία ή ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ νη 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο oδνχ  (δηαπιάηπλζε, αλαθαηαζθεπή 
θιπ), ή ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή 
πξνζζήθεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ε παξνχζα έγθξηζε δελ ηζρχεη     
θαη απαηηείηαη λέα αίηεζε (ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο πξνζεζκίαο) γηα παξάηαζε 
ηζρχνο ή γηα λέα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, παξ. 1 ηνπ 
Π.Γ. 118/06. 

8. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
φια ηα     ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα 
νπνία ζε πεξίπησζε πνπ     ζπκβνχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ζα 
έρνπλ ν ελδηαθεξφκελνο ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ κεραληθφο 



 7 

ηνπ.  
9. Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη εηο βάξνο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο ηεο αγξνηηθήο νδνχ. 

10. Θα γίλεηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο ν 
θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ κε ηελ 
αγξνηηθή νδφ θαζψο 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 φηη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηνηρεία ηεο 
δηακφξθσζεο εηζφδνπ-εμφδνπ ή πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζην νδηθφ 
δίθηπν, ιφγσ ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 
 
γ) Ζ παξνχζα έγθξηζε δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ νπνηαδήπνηε ππεξεζία.  
Ζ ππεξεζία ε νπνία ζα εθδψζεη ζην κέιινλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη ζαλ απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ λα 
ζπκπεξηιάβεη ηελ απαηηνχκελε βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ 
νρεκάησλ επί ηεο αγξνηηθήο νδνχ (Άξζξν 32 Β.Γ. 465/70, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06). 

 

323/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ  1νπ 
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα θαη ηνπ  1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Γ. ΚΟΤΡΣΧΝ (Β΄ΦΑΖ) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη ηνλ απφ ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα θαη ην 1ν 
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 
ΤΓΡΔΤΖ Γ.Γ. ΚΟΤΡΣΧΝ (Β΄ΦΑΖ)» ν νπνίνο  δελ παξνπζηάδεη 
θακία κεηαβνιή έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη θιείλεη ζε 
ηζνδύγην δειαδή ζην πνζφ ησλ 80.010,00 επξώ. 

 

324/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ  έγθξηζε ηνπ 2νπ 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
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αλαθεθαιαησηηθνύ (Σαθηνπνηεηηθνύ) πίλαθα ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΑ». 

 
Δγθξίλεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ (Σαθηνπνηεηηθφ) Πίλαθα ηνπ έξγνπ: 

«ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ»   ν νπνίνο 

είλαη κεησηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαηά 6.462,02 επξψ 
(πνζνζηφ -6,98%).  

 

325/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ  έγθξηζε ηνπ 1νπ 
αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ» ν νπνίνο  
θιείλεη κεησηηθά θαηά 0,40€ (πνζνζηφ 0,001%) σο πξνο ηελ αξρηθή 
ζχκβαζε, ζην πνζφ ησλ 29.188,03€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αλαινγνχλησλ θνλδπιίσλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαη ΦΠΑ. 

 

326/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΑ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
          

πγθξνηεί  επηηξνπή πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν:  «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ»  
απνηεινχκελε απφ ηνπο: 
1. αξαθίδνπ Μαξία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ - σο Πξφεδξν, κε 
αλαπιεξσηή ηνλ Καξχγηαλλε Δπάγγειν - Υεκηθφ Μεραληθφ. 
2.– Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ. ,  Μεραλνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ. σο κέινο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Αζ.,  Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ. 
3. Παπαζαλαζίνπ-Λαςάλε Κσλ/λν Γεκνηηθφ χκβνπιν – σο κέινο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Εαθεηξνπνχινπ-ηνπξαΐηε Διέλε. 

 

327/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟ ΓΖΛΔΗ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη ην απφ 20/11/2017 Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο θαη  
Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ 
ΣΟ ΓΖΛΔΗ», ζχκθσλα κε φζα εθηέζεθαλ αλαιπηηθά ζηελ παξαπάλσ 
εηζήγεζε.    
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328/2017 Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη  ηνπ 
ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 
θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Θσκά 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

Α) Δγθξίλεη ηελ 21/2017  κειέηε  ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θεληξηθήο 
πιαηείαο Αγ. Θσκά». 
 
Β)  Σν έξγν ζα εθηειεζηεί κε αλνηρηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη 
ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ.2.(α) ηνπ 
Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, κε επηκέξνπο 
πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

329/2017 Λήςε απόθαζεο  γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν κε ηίηιν:  «ΑΝΑΠΛΑΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Σελ ρνξήγεζε  παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζην έξγν: «ΑΝΑΠΛΑΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ»,  ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ 
άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3669/08,  γηα δχν κήλεο, δειαδή  έσο ηηο 
30/01/2018. 

 

330/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
εξγαζηώλ  ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 
ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ Κ.Υ. ΣΟ ΓΖΛΔΗ, ιόγσ 
αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 

Α) Σελ αλάζεζε ζε   ηδηψηε  ηεο  εξγαζίαο ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ Κ.Υ. ΣΟ ΓΖΛΔΗ,   ιφγσ 
αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα επεηδή ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζθεπηηθφ 
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ  εξγαζίαο : 
θάδνη ρσξεηηθφηεηαο  7κ3 , δπλαηφηεηα αδεηάζκαηνο ηνπο θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπο. 
Β) Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζέκαηνο πεξηιακβάλεη  
 α) ηνπνζέηεζε  θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 7κ3  ζε ζπγθεθξηκέλνπο  
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Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο  ηνπ νηθηζκνχ Γειεζίνπ φπνπ εθεί 
ελαπνηίζεληαη νγθψδε , πξντφληα θιαδεκάησλ , ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα 
θ.ι.π. κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε κφληκεο εζηίεο κφιπλζεο θαη ρψξνπο 
αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ   
β) κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ  ησλ θάδσλ απηψλ ζηνλ 
ΥΤΣΑ Θήβαο  θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηνλ ίδην ρψξν άδεην πξνο 
ρξήζε .Ζ ζπρλφηεηα απνθνκηδήο θαη απφξξηςεο ησλ θάδσλ απηψλ ζα 
εμαξηάηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπο , θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ 3- 4 θνξέο ηνλ κήλα 
Γ) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ππάξρεη 
εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ 24.800,00€ ζηνλ Κ.Α 02.20.6414.05.  
 
 
Μεηνθήθηζε  ν Γεκνηηθφο χκβνπινο, θ. Θενδψξνπ Γεκνζζέλεο, γηα ην 
ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο. 

 

331/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «Μ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ – Η. ΣΗΡΧΝΖ 
ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Σελ πδξνδφηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Μ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ – Η. 
ΣΗΡΧΝΖ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ», πνπ βξίζθεηε ζηνλ ΑΓ. 
ΘΩΜΑ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Οηλνθχησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ε 
νπνία ζα αλαιάβεη  κε δηθά ηεο έμνδα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 
δηαλνκήο χδξεπζεο πεξίπνπ 200 κέηξα αγσγφο Φ63 
2. Ζ παξνρή είλαη  κόλν γηα ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
(αλάγθεο πξνζσπηθνχ) θαη γηα θακία άιιε ρξήζε (π.ρ. βηνκεραληθή, 
ππξαζθάιεηα θ.α.) θαη ην  αλψηαην φξην θαηαλάισζεο λεξνχ αλέξρεηαη 
ζε 36 θπβηθά κέηξα αλά κήλα. 

 

332/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 2015 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
         

πγθξνηεί  επηηξνπή πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν:  «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 2015»  απνηεινχκελε 
απφ ηνπο: 
1. αξαθίδνπ Μαξία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ - σο Πξφεδξν, κε 
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αλαπιεξσηή ηνλ Καξχγηαλλε Δπάγγειν - Υεκηθφ Μεραληθφ. 
2.– Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ. ,  Μεραλνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ. σο κέινο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Αζ.,  Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ. 
3. Παπαζαλαζίνπ-Λαςάλε Κσλ/λν Γεκνηηθφ χκβνπιν – σο κέινο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Εαθεηξνπνχινπ-ηνπξαΐηε Διέλε. 

 

333/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 627/2017 
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία 
αθνξά: “Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο 
έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ' 
ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 627/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε 
έθζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017, φπσο 
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 
Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Θενδψξνπ Γεκνζζέλεο, γηα ην 
ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο. 

 

334/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο 
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηξνθίκσλ Κνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ & Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» σο 
πξνο ηηο νκάδεο Σ (ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.) 
θαη νκάδα Ε (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΧΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ), κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
1. Σελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο ΟΜΑΓΑ  Σ’ – ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΝΠΓΓ «Κ.Α.Π.Ζ. –  
ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 
ΣΑΝΑΓΡΑ»: πνζνύ 1.116,81€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ θαζψο θαη ηεο  ΟΜΑΓΑ Ε’ – ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ πνζνύ 18.920,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
Γηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

 

335/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ 
παξαιαβήο πξνκεζεηώλ – παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ γηα έλα έηνο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
        

Α. πγθξνηεί : 
α) Σελ  επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ 
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πξνκεζεηώλ απνηεινύκελε απφ ηνπο: 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 Πίθνο Γεψξγηνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 Ληάπεο Γεψξγηνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 Μνληδνιήο Γεψξγηνο ηνπ Δκκαλνπήι 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 Πηλήηαο Αληψληνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 Γάβξεο Γεψξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 

 Γαβάζνγινπ Παλαγηψηεο ηνπ Ησάλλε 
 

β)  Σελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηώλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 Μαξίλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 Καηζηθήο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεψξγηνπ 

 Γάβξε Αζαλαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 θιηάο Παλαγηψηεο ηνπ Πεξηθιή 

 Κνθφζεο σηήξηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 Μαζηξνγάιηαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Δπαγγέινπ 
 

γ) Σελ επηηξνπή επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ 
απνηεινχκελε απφ ηνπο: 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 Μάξεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 Βξνχβαο Νηθφιανο ηνπ Γεκεηξίνπ 

 Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

 ηαηήξεο Γεψξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 

 Γεσξγηάδεο Αρηιιέαο ηνπ Αξηζηνηέιεο 
 Αιεμφπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ Θσκά 

 
Β.  Ζ αλσηέξσ επηηξνπέο ζα έρνπλ εηήζηα δηάξθεηα, ήηνη έσο 
30/11/2018.  
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Γ. Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα αλσηέξσ κέιε ησλ 
νξγάλσλ. 
 

336/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 147/2017 
Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ζέκα: Πεξί ιήςεο απόθαζεο 
γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 ηνπ 
Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Σαλάγξαο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 
 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 179/2017  απφθαζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - 
ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» , 
κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε έθζεζε 
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017, 
φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο. 
 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο  Θενδψξνπ  Γεκνζζέλεο. 

 

337/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ 
παξαιαβήο πξνκεζεηώλ – παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.Σ. γηα έλα έηνο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

      

Α. πγθξνηεί : 
α) Σελ  επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ 
πξνκεζεηώλ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ. απνηεινχκελε απφ ηνπο: 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 Πίθνο Γεψξγηνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 Ληάπεο Γεψξγηνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 Μνληδνιήο Γεψξγηνο ηνπ Δκκαλνπήι 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 Πηλήηαο Αληψληνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 Γάβξεο Γεψξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 

 Γαβάζνγινπ Παλαγηψηεο ηνπ Ησάλλε 
 

β)  Σελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηώλ, ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ. απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

 Μαξίλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ 
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 Καηζηθήο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεψξγηνπ 

 Γάβξε Αζαλαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

 θιηάο Παλαγηψηεο ηνπ Πεξηθιή 

 Κνθφζεο σηήξηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 Μαζηξνγάιηαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Δπαγγέινπ 

 
Β.  Ζ αλσηέξσ επηηξνπέο ζα έρνπλ εηήζηα δηάξθεηα, ήηνη έσο 
30/11/2018.  
Γ. Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα αλσηέξσ κέιε ησλ 
νξγάλσλ. 

 

 
Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο  Θενδψξνπ  Γεκνζζέλεο. 

 

338/2017 Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 148/2017 
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ., 
κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε   πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-
Δμόδσλ  2017 ηεο  ΓΖΚΔΣ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ, 
 
Δγθξίλεη ηελ κε αχμνληα αξηζκφ 148/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο, κε 
ζέκα: «Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ – Δμόδσλ 2017 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο (ΓΖ.Κ.Δ.Σ.).», 
φπσο ε  ελ ιφγσ  απφθαζε  πξνζαξηάηαη ζε απηή ηελ   απφθαζε 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, σο ζπλεκκέλν έγγξαθν, θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ηεο απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

        
Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Θενδψξνπ Γεκνζζέλεο. 

 

339/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζεγεηηθήο 
έθζεζεο ηνπ Γ.., ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γξάζεο, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ πηλάθσλ 
ζηνρνζεζίαο 2018 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ, 
 

1. Δγθξίλεη ηελ κε  αχμνληα αξηζκφ  150/2017 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ   ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία:  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ 



 15 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ  ΣΑΝΑΓΡΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν:  
«ΓΖ.Κ.Δ.Σ.», κε ηελ νπνία έρεη ςεθηζηεί ην Δηήζην Πξφγξακκα 
Γξάζεο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη νη πηλάθεο ζηνρνζεζίαο 2018 

2. Δγθξίλεη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ηνλ  πξνυπνινγηζκφ θαη 
ηνπο πίλαθεο  ζηνρνζεζίαο 2018 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο   φπσο απηά παξνπζηάδνληαη 
ζηελ αξηζκ. 150/2017 απφθαζε, ε νπνία νξίδεη πσο απνηειεί 
αλαπφζπαζην  ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ.               

 
       

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Θενδψξνπ Γεκνζζέλεο. 

 

340/2017 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 626/2017 
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   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

 

Α) Δγθξίλεη  ηελ αξηζκ. 626/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ. 

Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.00.6712.04 κε ηίηιν: «Απόδνζε ζε 
ΚΑΠΖ – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ Γ. 
ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ην πνζφ ησλ 90.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

  Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0621 κε ηίηιν “Κάιπςε 
δαπαλώλ ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ ” κε ην πνζφ ησλ  
152.215,04 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.01 κε ηίηιν “Δλίζρπζε 
αηόκσλ κε Αλάγθεο Βαξηάο Αλαπεξίαο” κε ην πνζφ ησλ  
105.582,56 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 
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εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 
 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.02 κε ηίηιν “Δπίδνκα 

Αηκαηνινγηθώλ Ννζεκάησλ” κε ην πνζφ ησλ  724,52 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.04 κε ηίηιν “Δπίδνκα 
Βαξηάο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο” κε ην πνζφ ησλ  21.660,82 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.05 κε ηίηιν “Δπίδνκα 
Κίλεζεο ζε Παξαπιεγηθνύο-Σεηξαπιεγηθνύο-
Αθξσηεξηαζκέλνπο” κε ην πνζφ ησλ  4.785,43 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.06 κε ηίηιν “Δπίδνκα 
Οκνγελώλ” κε ην πνζφ ησλ  281,93 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.08 κε ηίηιν “Δπίδνκα 
Παξαπιεγηθώλ, Σεηξαπιεγηθώλ Γεκνζίνπ” κε ην πνζφ ησλ  
3.083,77 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.09 κε ηίηιν “Δπίδνκα 
Σπθιόηεηαο” κε ην πνζφ ησλ  11.245,21 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741.10 κε ηίηιν “Δπίδνκα ζε 
Κσθάιαια  Άηνκα” κε ην πνζφ ησλ  4.850,80 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.6463 κε ηίηιν “Έμνδα ινηπώλ 
δεκνζηεύζεσλ” κε ην πνζφ ησλ  3.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.7134.02 κε ηίηιν “Ζιεθηξνληθή 
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πιαηθόξκα απνηύπσζεο δηθηύνπ νδνθσηηζκνύ Γήκνπ 
Σαλάγξαο” κε ην πνζφ ησλ  24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.6262.13 κε ηίηιν “Δξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζηνλ πνδειαηόδξνκν Γειεζίνπ” 
θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ  1.830,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6525 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη 
πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ” κε ην πνζφ ησλ  3.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

  Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» 
κε ην πνζφ ησλ 213.500,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 πνζνχ 4.700,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.70.6671.01 κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ»  

 πνζνχ 5.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.70.6264 κε ηίηιν:   
«πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ»  

 πνζνχ 5.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.35.6671.02 κε 
ηίηιν:   «Πξνκεζεηα ειαζηηθψλ ησλ απηνθηλεησλ γηα ην 2017»  

 πνζνχ 10.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.35.6262.02 κε 
ηίηιν:   «Δξγαζίεο γηα θ/ρ»   

 πνζνχ 50.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.7112.14 κε 
ηίηιν: «Δπέθηαζε πιαηείαο Αγ.Παξαζθεπήο Γ.Δ. 
ρεκαηαξίνπ» 

 πνζνχ 54.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.7112.17 κε 
ηίηιν:  «Αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ νδφ Μνπζζψλ»  

 πνζνχ 10.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.7112.07 κε 
ηίηιν:  «Αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ Πχιε γηα ρψξν ζηάζκεπζεο»  

 πνζνχ 10.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6671.02 κε 
ηίηιν:   «Πξνκεζεηα ειαζηηθψλ ησλ απηνθηλεησλ γηα ην 2017»  

 πνζνχ 10.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6614 κε 
ηίηιν:  «Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ»   

 πνζνχ 10.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6262.02 κε 
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ηίηιν:   «Δξγαζίεο επηζθεπήο πεξηθξάμεσλ»    

 πνζνχ 24.800,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6261.01 κε 
ηίηιν:   «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εμνπιηζκνχ 
θηεξίσλ αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ»  

 πνζνχ 10.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. εμφδσλ 02.25.6671.02 κε 
ηίηιν:   «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ησλ απηνθηλεησλ γηα ην 2017»   

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6053.05 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ» κε ην πνζφ ησλ 500,00 €  κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό. 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.00.6053.07 κε ηίηιν: « ΣΔΑΓΤ ΓΗΚ/ΝΖ » κε 
ην πνζφ ησλ 100,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 
Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.00.6121.02 κε ηίηιν: «Αληηκηζζία 
Αληηδεκάξρσλ» κε ην πνζφ ησλ 6.450,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία Νένπ ΚΑΔ ηνπ Κ.Α. 02.00.6122.01 κε ηίηιν: 
«Απνδεκίσζε ζπκβνύισλ Γ.. γηα ζπκκεηνρή ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..» κε ην πνζφ ησλ 3.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζφ ησλ 18.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 
κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 € απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 2.500,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.03 κε ηίηιν: «ΗΚΑ Μνλίκσλ» κε ην 
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πνζφ ησλ 1.700,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 
Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.05 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε» κε ην πνζφ ησλ 500,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.06 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
Τπέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ » κε ην πνζφ ησλ 1.500,00 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
ππαιιήισλ Ανξίζηνπ Υξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 16.000,00 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6041.01 κε ηίηιν: « Απνδνρέο εθηάθησλ 
ππαιιήισλ » κε ην πνζφ ησλ 30.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 1.500,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6051.04 κε ηίηιν: «ΗΚΑ Μνλίκσλ» κε ην 
πνζφ ησλ 1.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 
Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΗΚΑ Ανξίζηνπ» κε ην πνζφ ησλ 6.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6054.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή Δηζθνξά 
ΗΚΑ Δθηάθησλ Τπαιιήισλ » κε ην πνζφ ησλ 28.000,00 € 



 20 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζφ ησλ 11.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 2.500,00 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 600,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6051.04 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ » κε ην πνζφ ησλ 700,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΗΚΑ Ανξίζηνπ» κε ην πνζφ ησλ 1.200,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζφ ησλ 25.000,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ » κε ην πνζφ ησλ 3.000,00 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 1.000,00 € απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 1.100,00 € κεηαθέξνληαο 
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ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.35.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.35.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 700,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.50.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζφ ησλ 2.500,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.50.6051.03 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ» κε ην πνζφ ησλ 100,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.70.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο 
ππαιιήισλ Ανξίζηνπ Υξόλνπ » κε ην πνζφ ησλ 500,00 € 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 
κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.70.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 250,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.70.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζφ ησλ 1.100,00 € κεηαθέξνληαο 
ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμφδσλ 02.25.6142.01 κε ηίηιν: 
«πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εξγαιείνπ – 
κνληέινπ θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ 
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» θαη 
ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζφ ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 
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πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.10.6142.08 κε ηίηιν: 
«πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο» κέζσ ηνπ 
Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό. 
 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Θενδψξνπ Γεκνζζέλεο. 
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