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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                ρεκαηάξη,  14 Γεθεκβξίνπ 2017                         
ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
                                                                                Αξηζκ. Πξση.: 21039 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 
Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     
Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία                         
Tειέθσλν       : 22623 51.1149  
                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ  22εο 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 22ε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2017, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 ηνπ 

κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα  Σεηάξηε θαη ψξα 07:30 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 

341/2017 

(ΔΚΣΟ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΓΗΑΣΑΞΖ) 

 «Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 154/2017 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ., 
κε ζέκα «Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 148/2017 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ., 
κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε   πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ-
Δμφδσλ  2017 ηεο  ΓΖΚΔΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
Δγθξίλεη ηελ κε αχμνληα αξηζκφ 154/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο, κε 
ζέκα: ««Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 148/2017 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ., κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε   
πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ-Δμφδσλ  2017 ηεο  ΓΖΚΔΣ», φπσο ε  ελ 
ιφγσ  απφθαζε  πξνζαξηάηαη ζε απηή ηελ απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, σο ζπλεκκέλν έγγξαθν, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 
απηήο ηεο απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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342/2017 
 «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 
732/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε 
νπνία αθνξά ηελ «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε 
πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ έηνπο 2017». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

 
Α) Δγθξίλεη  ηελ αξηζκ. 732/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ. 
Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, σο εμήο: 
 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δμφδσλ 02.20.6161.03 κε ηίηιν «χλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ 
ππεξεζηψλ απφ ηνλ Π. ΦΟΓΑ ζηνλ Γ.Σαλάγξαο» θαη ελίζρπζε 
ηνπ κε ην πνζφ  ησλ 365.609,97 επξψ κεηαθέξνληαο κέζσ ηνπ ΚΑ 
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 πνζφ 149.847,00 επξψ απφ ηνλ ΚΑ Δμφδσλ 02.00.6823 κε ηίηιν 
“Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο”,  

 πνζφ 117.000,00 επξψ απφ ηνλ ΚΑ Δμφδσλ 02.30.7323.13 κε 
ηίηιν “Αλάπιαζε Δηζφδνπ ΣΚ Κιεηδηνπ  (Γ.Δ. Οηλνθχησλ)”  

 πνζφ 68.000,00 επξψ απφ ηνλ ΚΑ Δμφδσλ 02.30.7322.29 κε 
ηίηιν “Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 
Γειεζίνπ”  

 πνζφ 30.762,97 επξψ απφ ηνλ ΚΑ Δμφδσλ 02.00.6822.01 κε 
ηίηιν “Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ρξήζεο ”  

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δμφδσλ 02.15.6741.12 κε ηίηιν «Δπίδνκα 
παξαπιεγηθψλ, ηεηξαπιεγηθψλ» θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζφ  
ησλ 2.184,50 επξψ κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ ΚΑ 
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 

343/2017 
 «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 26.361,00 
€, ην νπνίν αθνξά επηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο ζπγρσλεπκέλεο ΓΔΠΟΓΑΘ ΑΔ ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ 
ΦνΓΑ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

 Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 26.361,00 €, ην νπνίν αθνξά επηζηξνθή 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγρσλεπκέλεο ΓΔΠΟΓΑΘ ΑΔ ζηνλ 
Πεξηθεξεηαθφ ΦνΓΑ,  σο έζνδν ηνπ Γήκνπ 
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344/2017 
(ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΓΗΑΣΑΞΖ) 

«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ 
νρεκάησλ επί δεκνηηθήο νδνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΥΑΡΣΑ Α.Δ.»,   ζηε 
ζέζε «ΑΥΑΜΝΟ ΠΖΓΑΓΗ» ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα  
Οηλνθχησλ  ηνπ Γήκνπ Tαλάγξαο». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Α) Σελ έγθξηζε δηακφξθσζεο «Δηζφδνπ-Δμφδνπ» νρεκάησλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο   ηεο εηαηξείαο «ΥΑΡΣΑ Α.Δ.» κε πξφζσπν ζε 
δεκνηηθή νδφ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 
θιίκαθαο 1:500 ηνπ Παλαγηψηε Λαδ. Ρίδνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ 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 δεκνηηθήο 
νδνχ αλαηνιηθά  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. 
χκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ Παλαγηψηε Λαδ. Ρίδνο ζην ελ 
ιφγσ αγξνηεκάρην ζα θαηαζθεπαζηεί ηζφγεην θηίξην 12ρ2.5κ  ην νπνίν 
ζα εδξάδεηαη ζε βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ 
14,00x4,5κ. 
    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 δεκνηηθήο νδνχ νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο ζηα ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην 
(αξ.ζρ. Σ-1) ηνπ Παλαγηψηε Λαδ. Ρίδνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ φπσο ζπκπιεξψζεθαλ, δηνξζψζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ 
απφ ηελ Τπεξεζία καο.  

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



 4 

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 δεκνηηθήο 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). 
 

345/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ 
νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνχ ζηελ πθηζηάκελε 
εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΒΗΟΚΡΑΜ Α.Δ.» ζηε ζέζε 
«ΓΟΤΡΝΑ - ΠΑΣΖΜΑ» ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα  
ρεκαηαξίνπ ηνπ Γήκνπ Tαλάγξαο». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Α) Σελ έγθξηζε δηακφξθσζεο «Δηζφδνπ-Δμφδνπ» νρεκάησλ 
ζηελ  πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΒΗΟΚΡΑΜ Α.Δ.» κε 
πξφζσπν ζε αγξνηηθή νδφ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ Μειεηίνπ Φξνζπλνχ Γηπισκαηνχρνπ 
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 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 βνξεηνδπηηθά 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. 
χκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ Μειεηίνπ Φξνζπλνχ ζην ελ 
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ιφγσ γεσηεκάρην ππάξρεη βηνηερληθφ θηίξην 1.5154,15κ2, ηκήκαηα 
ηζφγεηνπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ επηθαλείαο 5,76κ2, ηζφγεηα γξαθεία 
επηθαλείαο 38,53κ2, απνδπηήξηα 18,64κ2 ηα νπνία ηαθηνπνηήζεθαλ 
κε ηνλ Ν.4178/2013.  
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 
(αξ.ζρ. Αθ) ηνπ Μειεηίνπ Φξνζπλνχ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ φπσο ζπκπιεξψζεθαλ, δηνξζψζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ 
απφ ηελ Τπεξεζία καο.  

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 
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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. 

 
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). 
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346/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ 
νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνχ ζηελ πθηζηάκελε 
εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΗΑ 
ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΒΔΔ» ζηε ζέζε «ΜΠΡΔΔΡΑΣI » ζηε 
Γεκνηηθή Δλφηεηα  ρεκαηαξίνπ  ηνπ Γήκνπ 
Tαλάγξαο». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Α) Σελ έγθξηζε δηακφξθσζεο «Δηζφδνπ-Δμφδνπ» νρεκάησλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο   ηεο εηαηξείαο «ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓEΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΑΒΔΔ» κε πξφζσπν ζε αγξνηηθή νδφ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ Μειεηίνπ Φξνζπλνχ 
Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 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. 
χκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ Μειεηίνπ Φξνζπλνχ ζην ελ 
ιφγσ αγξνηεκάρηνπ ππάξρνπλ ηζφγεηα γξαθεία κε εκβαδφλ 
213,40κ2, Θπξσξείν- Επγηζηήξην κε εκβαδφλ 25,00κ2,Τπνζηαζκφο 
ηεο ΓΔΖ 20,00κ2 ,γεθπξνπιάζηηγγα εκβαδφλ 57,35κ2.ελψ 
λνκηκνπνηήζεθαλ κε Ν.4178/2013 184,85κ2. 
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 
(αξ.ζρ. Α1) ηνπ Μειεηίνπ Φξνζπλνχ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ φπσο ζπκπιεξψζεθαλ, δηνξζψζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ 
απφ ηελ Τπεξεζία καο.  

4. Ζ παξνχζα έγθξηζε ηζρχεη γηα κία ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία 
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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). 
 

347/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ 
νρεκάησλ επί δεκνηηθήο νδνχ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο 
Παξαζθεπήο Γθίθα ζηε ζέζε «ΥΗΛΗΟΜΟΓΗ » ζηε 
Γεκνηηθή Δλφηεηα  Οηλνθχησλ ηνπ Γήκνπ Tαλάγξαο». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Α) Σελ έγθξηζε δηακφξθσζεο «Δηζφδνπ-Δμφδνπ» νρεκάησλ ζηελ 
ηδηνθηεζία   ηεο  Παξαζθεπήο Γθίθα φπνπ ιεηηνπξγεί ην πλεξγείν 
Απηνθηλήησλ κε πξφζσπν ζε  δεκνηηθή νδφ ζχκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ Παλαγηψηε 
Αλαζηαζίνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 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 
δεκνηηθήο νδνχ αλαηνιηθά 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. 
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χκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ Παλαγηψηε Αλαζηαζίνπ ζηελ ελ 
ιφγσ ηδηνθηεζία ππάξρεη πλεξγείν απηνθηλήησλ κε ζπλνιηθή 
δφκεζε 393κ2.  
    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 
(αξ.ζρ. Σ1) ηνπ Παλαγηψηε Αλαζηαζίνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ φπσο ζπκπιεξψζεθαλ, δηνξζψζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ 
απφ ηελ Τπεξεζία καο.  

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 
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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 δεκνηηθήο νδνχ.  

10. Θα γίλεηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο ν 
θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ κε ηελ 
δεκνηηθή 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). 
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348/2017 
«Λήςε απφθαζεο  γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν κε ηίηιν:  «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Γ. ΚΟΤΡΣΧΝ 
(Φάζε Β)». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Σελ ρνξήγεζε  παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζην έξγν: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Γ. ΚΟΤΡΣΧΝ (Φάζε Β)»,  
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016, 30 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2018. 
 

349/2017 
«Λήςε απφθαζεο  γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν κε ηίηιν:  «ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Σελ ρνξήγεζε  παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζην έξγν: «ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ»,  ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016, 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2018. 
 

350/2017 
«Λήςε απφθαζεο  γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ ΣΟ 
ΓΖΛΔΗ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
          

πγθξνηεί  επηηξνπή πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν:  «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ ΣΟ ΓΖΛΔΗ»  
απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Σζηψλε Αλέζηεο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. - σο Πξφεδξν, κε 
αλαπιεξσηή ηνλ Καξχγηαλλε Δπάγγειν, Υεκηθφ Μεραληθφ. 

2. Νηθα σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ σο κέινο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ. ,  Μεραλνιφγν 
Μεραληθφ Σ.Δ. 

3.  Παπαζαλαζίνπ-Λαςάλε Κσλ/λν Γεκνηηθφ χκβνπιν – σο κέινο, 
κε αλαπιεξψηξηα ηελ Εαθεηξνπνχινπ-ηνπξαΐηε Διέλε. 

 

351/2017 
«Λήςε απφθαζεο ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ 
αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 
ΜΟΤΔΗΟΤ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ» ν νπνίνο  θιείλεη ζε ηζνδχγην κε ηε ζπκβαηηθή δαπάλε, 
ζην πνζφ ησλ 9.766,96€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγνχλησλ 
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θνλδπιίσλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαη ΦΠΑ. 
 

352/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
εξγαζηψλ  ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ 
ΚΔΝΣΡΧΝ Γ.Κ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ & Γ.Κ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018, ιφγσ 
αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Α) Σελ αλάζεζε ζε ηδηψηεο  ησλ εξγαζηψλ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 
ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ Γ.Κ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ & Γ.Κ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ,  κεηά ηελ ηήξεζε φισλ ησλ λνκίκσλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο κε 
ίδηα κέζα επεηδή ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ηα κεραλήκαηα πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο 
αλαγθαηφηεηαο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ελφο ππαιιήινπ απφ ην 
ήδε αλεπαξθέο πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο  ζηα 2 γήπεδα, κε έρνληαο 
θαη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία. 
Β) Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζέκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ εηήζηα 
ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 
ζην Αζιεηηθφ θέληξν ηεο Γ.Κ. ρεκαηαξίνπ θαη ηνπ ριννηάπεηα ηνπ 
γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζην Αζιεηηθφ θέληξν ηεο Γ.Κ. Οηλνθχησλ. Ο 
ριννηάπεηαο ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπο απφ ηηο πνδνζθαηξηθέο 
νκάδεο ππφθεηηαη κεγάιε θαηαπφλεζε θαη θζνξά. ηελ ζπληήξεζή ηνπ 
πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα θνπξέκαηα, ιηπάλζεηο, θπηνπξνζηαζία, 
βνηαλίζκαηα, αεξηζκνί, απνθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ριννηάπεηα, 
έιεγρνο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αξδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο γηα ην πφηηζκα ηνπ 
ριννηάπεηα αλάινγα κε ηηο επνρέο. 
Γ) ηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018, ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε: α) πνζνχ 24.800,00€ ζηνλ Κ.Α 
02.15.6262.13 γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο δεκνηηθνχ αζιεηηθνχ θέληξνπ 
Γ.Κ ρεκαηαξίνπ θαη β) πνζνχ 24.800,00€ ζηνλ Κ.Α 02.15.6262.12 γηα 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο δεκνηηθνχ αζιεηηθνχ θέληξνπ Γ.Κ Οηλνθχησλ 
 

353/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
εξγαζηψλ  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 
ΥΧΡΧΝ ΓΖΛΔΗΟΤ, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Α) Σελ αλάζεζε ζε ηδηψηεο  ησλ εξγαζηψλ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
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κέζα». 

 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΛΔΗΟΤ, κεηά ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 
λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο,  ιφγσ αδπλακίαο 
εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα εμαηηίαο: α) ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο  πνπ 
γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλν ηνπ εαξηλνχο θαη ζεξηλνχο κήλεο θαηαζηψληαο 
ηνπο παξαπάλσ  ρψξνπο  εζηίεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ 
θαη β) ηεο αδπλακίαο εθηέιεζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ 
Σαλάγξαο  
. 
Β) Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζέκαηνο πεξηιακβάλεη 
πεξηιακβάλεη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνρξήζησλ 
ρσξσλ ζηνλ νηθηζκφ Γειεζίνπ ηνπ Γ.Σαλάγξαο φπνπ απνηεινχλ 
κνληκεο εζηίεο ελαπφζεζεο θιαδεκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ . 
Πην ζπγθεθξηκέλα   νη ρψξνη απηνί γεηηληάδνπλ κε εθηάζεηο  εληνλεο 
ππθλήο θπηηθήο  βιάζηεζεο  θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο ελαπφζεζεο   
θιαδεκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ  ηνπο θαζηζηνχλ επηθίλδπλνπο 
γηα ππξθαγηά. Έηζη ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 
λεα εαξηλή -ζεξηλή πεξίνδν θαη ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2018 θαη ηελ 
πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ ππξθαγηάο απφ ηελ ελαπνζεζε 
πξνηφλησλ θιαδνθνπήο απφ θαηνίθνπο Γειεζίνπ ,  θαηά ηνπο ζεξηλνχο 
κήλεο πξνηείλνπκε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ελδεηθηηθά ζηνπο 
παξαθάησ ρψξνπο  α) Παπινπνχινπ θαη Αγ.Γεσξγίνπ ΣεξκαΚΣΔΛ ,β) 
επί ηεο Αγ.Γεσξγίνπ νηθφπεδν Γ.ρνιείνπ Γειεζίνπ γ) ζηελ αξρή ηεο 
1ε Γειεζίνπ γ) παξαιία Αγξηιέδαο δ) νδφο Αξηέκηδνο ςειά ζηελ έμνδν 
ηνπ νηθζηκνχ θιπ. 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ είλαη : θαζαξηζκφο - δηακφξθσζε- 
ηζνπέδσζε  ηνπ ρψξνπ ,κεηαθνξά θεπαίνπ ρψκαηνο θαη  ήπηεο 
θπηεχζεηο απνθαηάζηαζεο , ηνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ κε 
ζπξκαηφπιεγκα θαη ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο  
(φπνπ απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηέιεπζε 
νρεκάησλ ) κε ζθνπν ηελ απνηξνπή  ελαπνζεζεο πξνηφλησλ 
θιαδεκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 
Γ) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ππάξρεη 
εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ 24.800,00€ ζηνλ Κ.Α 02.30.6262.36.  
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354/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ζεηηθήο 
γλσκνδφηεζεο γηα ηελ Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε ηνπ 
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ Δηδηθνχ Σχπνπ 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Οηλνθχησλ» 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  
 

Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
 
Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υξήζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο 
είπε φηη έρεη εκπηζηνζχλε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
 

355/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο 
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 
ΗΓΡΤΖ ΝΔΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ ΣΟΤ 
Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηε κειέηε κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΗΓΡΤΖ ΝΔΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ ΣΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» ε νπνία εκπεξηέρεη θαη ηελ 
εηδηθή ηερληθή έθζεζε ηνπ θνηκεηεξίνπ. 

 

356/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη  ηνπ 
ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Βειηίσζε – 
αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην Κέληξν 
Γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη Βνησηίαο». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

Α) Δγθξίλεη ηελ 13/2017  κειέηε  ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε – 
αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην Κέληξν Γεξνληνινγίαο 
ζην Γήιεζη Βνησηίαο». 
 
Β)  Σν έξγν ζα εθηειεζηεί κε αλνηθηή 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. 
 

357/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηε ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο COCA 
COLA 3E A.E. κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ιπκάησλ ηνπ 
Γήκνπ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

1. Σελ ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο COCA COLA 3E A.E. κε ηνλ θεληξηθφ 
αγσγφ ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Δπηβάιεη ζηελ αλσηέξσ εηαηξεία ηέινο ζχλδεζεο, ην νπνίν ζα 
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ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ 
283/2016 (ΑΓΑ: 7ΖΑΓΩΖΒ-Δ0Ο ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ  

3. H Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λα θαζνξίζεη – εηζεγεζεί ην κεληαίν ηέινο 
πνπ ζα επηβιεζεί κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν ζα 
ζπλδεζεί κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

4. Ζ δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηε ζχλδεζε ζα επηβαξχλεη εμ’ 
νινθιήξνπ ηελ εηαηξεία COCA - COLA 3E A.E. 

5. Σα έξγα ζα εθηειεζηνχλ ππφ ηελ επίβιεςε ηερληθνχ ηνπ Γήκνπ. 
 

358/2017 «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή θαη θαηαλνκή 
πνζνχ 378.521,90 € ην νπνίν αθνξά  ΣΑΚΣΗΚΖ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Η΄ & ΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2017». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

- Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 189.260,95 €, ην νπνίν αθνξά ηελ   ηαθηηθή  
επηρνξήγεζε Η'   ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2017. 
- Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 189.260,95 €, ην νπνίν αθνξά ηελ   ηαθηηθή  
επηρνξήγεζε ΗΑ'   ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2017. 
- Δγγξάθεη πίζησζε πνζνχ 318.521,90 €, ζηνλ Κ.Α. εζφδσλ 
06.31.00.0611.01 ηνπ ζθέινπο  ησλ εζφδσλ, κε ηίηιν: «ΚΑΠ γηα ηελ 
θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25 Ν.1828/89)»  
- Δγγξάθεη πίζησζε πνζνχ 60.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. εζφδσλ 
06.31.00.0611.02 ηνπ ζθέινπο  ησλ εζφδσλ, κε ηίηιν: «ΚΑΠ γηα ηελ 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ & δαπαλψλ κηζζνδνζίαο 
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ Ν.2880/2001»  
- Καηαλέκεη ην πνζφ ησλ 60.000,00 €, ζην Κ.Α. εμφδσλ 02.00.6712.04 
κε ηίηιν: «Απφδνζε ζε Κ.Α.Π.Ζ.-ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» 
 

359/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 46.860,00 
€  ην νπνίν αθνξά  ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ ησλ ρνιείσλ  (Γ' ΚΑΣΑΝΟΜΖ)». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

1. Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 46.860,00 € θαη ην εγγξάθεη σο έζνδν ηνπ 
Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α. εζφδσλ 06.00.0614 ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν. 1946/1991) –Γ' ΚΑΣΑΝΟΜΖ» 
2. Καηαλέκεη ην πνζφ ησλ 46.860,00 €, σο έμνδν ηνπ Γήκνπ, ζε 
αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη σο εμήο: 
Α) Καηαλέκεη ην πνζφ ησλ 28.000,00 €, σο έμνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α.   
02.00.6711.02  ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν «Απφδνζε ζε Πξσηνβάζκηα 
ρνιηθή Δπηηξνπή». 
Β) Καηαλέκεη ην πνζφ ησλ 18.860,00 €, σο έμνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α. 
02.00.6711.03 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν «Απφδνζε ζε 
Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή».                   
 

360/2017 

«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 16.595,86 
€  ην νπνίν αθνξά  επηρνξήγεζε αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζε 
Γήκνπο απφ ΟΑΔΓ γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην & 
επηέκβξην 2017». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 16.595,86 €, θαη ηνπνζεηεί ην πνζφ απηφ, σο 
έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ  Κ.Α. Δζφδσλ 06.31.00.1211.04,  ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν 
«Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο 
ραξαθηήξα - ΟΑΔΓ» 
 

361/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 22.939,99 
€, ην νπνίν αθνξά ΠΑΡΑΒΑΔΗ  & ΠΡΟΣΗΜΑ 
Κ.Ο.Κ.». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 22.939,99 €, θαη ηνπνζεηεί ην 
πνζφ απηφ, σο έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ  Κ.Α. Δζφδσλ 06.31.00.1512 , 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν 
«Πξφζηηκα Κ.Ο.Κ. ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 ηνπ Ν. 
2130/93)» 
 

362/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 100.267,66 
€, ην νπνίν αθνξά ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΠΡΟΝΟΗΑΚΧΝ 
ΔΠΗΓΟΜΑΣΧΝ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ – ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2017». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 100.267,66 €, θαη ηνπνζεηεί ην πνζφ 
απηφ, σο έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ  Κ.Α. Δζφδσλ 06.31.00.0621,  ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν 
«Κάιπςε δαπαλψλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ» 
 

363/2017 «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 48.125,00 
€, ην νπνίν αθνξά ΑΣΑ 2017 (3ε – 6ε δφζε)». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 96.250,00  €, ην νπνίν αθνξά 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΑΣΑ 2017– (3ε - 6ε ΓΟΖ),  σο έζνδν ηνπ Γήκνπ, θαη 
ηνπνζεηεί ην πνζφ απηφ, ζηνλ  Κ.Α. Δζφδσλ 06.31.00.1311, ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, κε ηίηιν «ΚΑΠ 
επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ (πξψελ ΑΣΑ)» 
 

364/2017 «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 92.500,00 
€, ην νπνίν αθνξά θαηαλνκή πφξσλ πνπ ζα 
δηαηεζνχλ απφ ην Π.Γ.Δ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 
ζπληήξεζεο αγξνηηθήο νδνπνηταο». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

 Απνδέρεηαη ην πνζφ ησλ 92.500,00  €, ην νπνίν αθνξά θαηαλνκή 
ησλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Π.Δ.Γ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
έξγσλ ζπληήξεζεο αγξνηηθήο νδνπνηταο,  σο έζνδν ηνπ Γήκνπ 
 

365/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 696/2017 
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία 
αθνξά ηελ «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο 
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ έηνπο 2017». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

Α) Δγθξίλεη  ηελ αξηζκ. 696/2017 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 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» κε 

ην πνζφ ησλ 159.500,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 πνζνχ 30.000,00 € απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.30.6213 κε ηίηιν: 
«Ύδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» 

 πνζνχ 129.500,00 € απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.30.7421.02 κε 
ηίηιν: «Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα - 
απαιινηξηψζεηο» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.6213 κε ηίηιν “Τδξεπζε 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο” κε ην πνζφ ησλ 159.500,00 επξψ, 
κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 
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κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  
 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0311.01 κε ηίηιν «Σέινο 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89)» κε ην πνζφ  
ησλ 21.936,86 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0343.03 κε ηίηιν «Σέινο 
απνρέηεπζεο επί ινγαξηζκψλ χδξεπζεο»  κε ην πνζφ  ησλ 
11.000.00 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0471.01 κε ηίηιν «Δηδηθφ 
πεξηβαληνιινγηθφ ηέινο» κε ην πνζφ  ησλ 30.000.00 επξψ κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0471.02 κε ηίηιν 
«πγθνηλσληαθφ ηέινο» κε ην πνζφ ησλ 20.000.00 επξψ ησλ 
20.000.00 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ ηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0511.01 κε ηίηιν «Φφξνο 
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) 0.16€ /m2 
γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο & 0.008 € / m2 γηα ηνπζ κε 
ζηεγαζκέλνπο » κε ην πνζφ  ησλ 300.000.00 επξψ κε ηαπηφρξνλε 
ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1693.01 κε ηίηιν «Έζνδα απφ 
ηελ πψιεζε ηεπρψλ πξνθεξχμεσλ » κε ην πνζφ ησλ 1.153,00 
επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1699.01 κε ηίηιν 
«Απνδεκηψζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα θάιπςε 
δεκηψλ» κε ην πνζφ  ησλ 1.168,00 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 
ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.2112.04 κε ηίηιν «Σαθηηθά 
έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ  » κε ην πνζφ πνζφ  ησλ 20.000,00 επξψ κε 
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ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ ηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.4211 κε ηίηιν «Δπηζηξνθή 
ρξεκάησλ απφ ππνιφγνπο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
πξνπιεξσκήο» κε ην πνζφ  ησλ 1.500,00 επξψ κε ηαπηφρξνλε 
ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.4213 κε ηίηιν «Δπηζηξνθή 
αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (άξζξν 26 Ν 
318/69, Απφθ. Τπ. Οηθλ. 2081241/11652/1997)» κε ην πνζφ  ησλ 
4.416,51 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0122.01 κε ηίηιν «Σέιε θαη 
δηθαηψκαηα απφ εκπνξνπαλεγχξεηο, παδάξηα (άξζξν 19 ΒΓ 
24/9-20/10/1958)» κε ην πνζφ  ησλ 2.316,00 επξψ κε ηαπηφρξνλε 
ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ κε ΚΑ Δμφδσλ 02.90.9111 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0122.02 κε ηίηιν «Σέιε θαη 
δηθαηψκαηα απφ ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958)» 
θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ  ησλ 7.738,40 επξψ κε ηαπηφρξνλε 
ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0129.01 κε ηίηιν «Μηζζψκαηα 
απφ θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο» κε ην πνζφ  ησλ 49,72 επξψ 
κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0343.02 κε ηίηιν «Σέινο ρξήζεο 
ηξίησλ  ζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ απφ νηθηαθά ιχκαηα» κε ην 
πνζφ  ησλ 3.826,97 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 
Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0412 κε ηίηιν «Γηθαίσκα 
εληαθηαζκνχ» κε ην πνζφ  ησλ 213,52 επξψ κε ηαπηφρξνλε 
ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0452 κε ηίηιν «Σέινο επί ησλ 
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αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ 
θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 1080/80)» κε ην πνζφ  
ησλ 10.000,00 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0469.01 κε ηίηιν «Έζνδα απφ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο - ηέινο 3%»  κε ην πνζφ  ησλ 174.874,35 επξψ κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0523  κε ηίηιν «Δηζθνξά 40% ή 
75% ηνπ ΚΖ/1947 Φεθίζκαηνο (άξζξν 34 Ν 1337/83)»  κε ην 
πνζφ  ησλ 1.713,40 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 
Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0524.02  κε ηίηιν «Δηζθνξά 
ππέξ Γήκνπ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο»  θαη ελίζρπζή 
ηνπ κε ην πνζφ  ησλ 3.048,44 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 
ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0614  κε ηίηιν «ΚΑΠ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιεησλ Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν 1946/91)»  κε ην πνζφ  ησλ 
9.180,00 επξψ κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 
Δζφδσλ 06.00.0611.01 κε ηίηιν «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ 
αλαγθψλ (άξζξν 25 Ν 1828/89)» κέζσ ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1211.04  κε ηίηιν «Πξνψζεζε ηεο 
απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα 
- ΟΑΔΓ»  κε ην πνζφ  ησλ 27.945,01 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 
ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6054.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ΗΚΑ  εθηάθησλ ππαιιήισλ» κέζσ ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1312  κε ηίηιν «Δπηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ (άξζξν 13 Ν 2880/2001)-ΑΣΑ»  
κε ην πνζφ  ησλ 1.600,00 επξψ κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 
απφ ηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1311 κε ηίηιν «ΚΑΠ επελδπηηθψλ 
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δαπαλψλ ησλ δήκσλ (πξσελ ΑΣΑ)» κέζσ ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1328.19  κε ηίηιν «πκθσλία 
πιαίζην γηα ηελ εθπφλεζε  ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ  γηα ην 
έξγν "Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ πζηεκάησλ 
πεξηνρήο Αζσπνχ"»  κε ην πνζφ  ησλ 312.000,00 επξψ κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.63.7413.07 κε 
ηίηιν «πκθσλία πιαίζην γηα ηελ εθπφλεζε  ππνζηεξηθηηθψλ 
κειεηψλ  γηα ην έξγν "Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ 
πζηεκάησλ πεξηνρήο Αζσπνχ"» κέζσ ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1511 κε ηίηιν «Πξνζαπμήζεηο 
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ»  κε ην πνζφ  ησλ 40.146,79 επξψ 
κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1519.02 κε ηίηιν «Πξφζηηκα 
πνπ επηβάινληαη γηα παξαβάζεηο ηνπ  386/2010 ( απαγφξεπζε 
θαπλίζκαηνο ) »  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ  ησλ 2.068,98 επξψ 
κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1519.03 κε ηίηιν «Πξφζηηκα ζε 
εθπξφζεζκε ή κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηακνλήο 
παξεπηδεκνχλησλ & ηνπ ηέινπο άξζξ.20 Ν.2539/97»  κε ην 
πνζφ  ησλ 35.857,66 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 
Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1522 κε ηίηιν «Παξάβνια 
ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο 
θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 18 Ν 2648/98)» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 
πνζφ  ησλ 171,96 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2111 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 
απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ»  κε ην πνζφ  ησλ 
120.617,28 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 
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 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.01 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 
απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ --»  κε 
ην πνζφ  ησλ 99.616,88 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε 
ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.02 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 
απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. - ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ -ΑΓΗΟΤ 
ΘΧΜΑ - ΚΛΔΗΓΗΟΤ- ΓΖΛΔΗΟΤ»  κε ην πνζφ  ησλ 76.401,11 επξψ 
κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.03 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 
απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ»  κε ην 
πνζφ  ησλ 12.951,71 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 
Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2114.02 κε ηίηιν «Δίζπξαμε 
ηέινπο απνρέηεπζεο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο»  κε ην 
πνζφ  ησλ 5.219,44 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 
Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2115 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 
απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο»  κε ην πνζφ  ησλ 5.944,12 
επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2118.01 κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 
επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ»  κε ην πνζφ  
ησλ 94.604,37 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  
Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2119.07 κε ηίηιν «Φφξνο 
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ παξειζ.εηψλ πξσηνβ.(άξζξ.10 
Ν.1080/80)  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ  ησλ 763,46 επξψ κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4124.02  κε ηίηιν «Φφξνο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  κε ην πνζφ  ησλ 4.415,68 επξψ κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.8224.02 κε 
ηίηιν «Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» κέζσ ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
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02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 
 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4214.02 κε ηίηιν «Δπηζηξνθέο 

θξαηήζεσλ κε απνδνζείζεο απφ Δ.Α.Π.»  κε ην πνζφ  ησλ 
2.854,97 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4219.01 κε ηίηιν «Δπηζηξνθή 
ελ γέλεη ρξεκάησλ»  κε ην πνζφ  ησλ 2.003,64 επξψ κε 
ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 02.90.9111 κε 
ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4219.03 κε ηίηιν «Έζνδα απφ 
επηζηξνθέο (αρξ/ησο) θαηαβιεζέλησλ γηα ακνηβέο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ  - TEO PASS» κε ην πνζφ  ησλ 
1.800,00 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4219.03 κε ηίηιν «Έζνδα απφ 
επηζηξνθέο (αρξ/ησο) θαηαβιεζέλησλ γηα ακνηβέο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ  - TEO PASS» κε ην πνζφ  ησλ 
1.800,00 επξψ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ 
02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 

366/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 191/2017 
απφθαζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ.- ΠΑΗΓΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 
ε νπνία αθνξά ηελ «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθηε (6ε) 
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ 
Γήκνπ Σαλάγξαο, έηνπο 2017». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
      Δγθξίλεη ηελ κε αχμνληα αξηζκφ 191/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ  κε ηελ επσλπκία: «ΚΑΠΖ- 
ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ», κε 
ζέκα: «Έθηε (6ε) Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 
ΣΑΝΑΓΡΑ» νηθ. έηνπο 2017», φπσο ε  ελ ιφγσ  απφθαζε  
πξνζαξηάηαη ζε απηή ηελ   απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, σο 
ζπλεκκέλν έγγξαθν, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ηεο 
απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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367/2017 
«Λήςε απφθαζεο γηα  ηελ παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ 
αθηλήηνπ γηα  ηελ ζηέγαζε ηνπ 2/ζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ 
Οηλνθχησλ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
         

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζεο ηεο 5989/26-7-2001 ζχκβαζεο κίζζσζεο 
αθηλήηνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 2/ζ Νεπηαγσγείνπ Οηλνθχησλ, έσο θαη 
ηελ 28-02-2018, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 
 

              

 

                    Ζ Πξαθηηθνγξάθνο 

 

 

                                Πίθνπ Δπαγγειία 


