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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ρεκαηάξη, 13 Γεθεκβξίνπ 2017                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  20903 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 49εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 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 49ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  12
ε
  ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σξίηε  θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

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

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

711/2017 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6073 κε ηίηιν: 

«Αληαιιαθηηθά επίπισλ 

θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.960,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6073 κε ηίηιν: «Αληαιιαθηηθά 

επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ».   

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

712/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 
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Σξηκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο θύξηαο 

παξέκβαζεο πνπ άζθεζε 

ε αλώλπκε ηξαπεδηθή 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

“ΣΡΑΠΔΕΑ EFG 

ΔUROBANK 

ERGASIAS ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ” θαηά ηνπ 

Γήκνπ θαη ηεο 

εθεζηβιήηνπ εηαηξείαο 

“FORTES ΑΔΒΔ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ” 

(πξνεγνύκελε επσλπκία 

LOBBE TZILALIS 

AEBE». 

 

Δπβνίαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο θύξηαο παξέκβαζεο πνπ 

άζθεζε ε αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

“ΣΡΑΠΔΕΑ EFG ΔUROBANK ERGASIAS 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” θαηά ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

εθεζηβιήηνπ εηαηξείαο “FORTES ΑΔΒΔ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ” (πξνεγνύκελε 

επσλπκία LOBBE TZILALIS AEBE, ηελ 10
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 574/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 503,44 € 

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

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2016. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

713/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΜΔΜΔΕΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ 

ηνπ Γεκεηξίνπ».  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 582/2017 Γέζκεπζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 32.938,96 

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

έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

410/2013 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ & ηεο αξηζκ. 142/2017 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηνπ δηθαηνύρνπ ΜΔΜΔΕΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ ηνπ 

Γεκεηξίνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

714/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 20834/12-12-2017 

πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην ζπλνπηηθό 

δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηώλ (3) 

δηαγσληδόκελσλ κε ηελ επσλπκία:  

       

 Α.  Η.ΝΗΚΑ – Α.ΚΟΤΣΗΝΖ Ο.Δ κε δηαθξηηό 

ηίηιν ΠΟΛΗ -ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΔ 

 Β.  ΟΓΟΖΜΑΝΖ Κ.ΥΡΟΝΖ.ΑΒΔΔ 
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 Γ.   ΝΣΟΚΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

 ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό Γηαθήξπμεο 

Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 452/2017   -  Αλνίγκαηνο   ησλ     

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ –  πνπ ζα γίλεη ζε αλνηρηή 

ζπλεδξίαζε θαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί 

έγθαηξα ζηνπο δηαγσληδόκελνπο .   

3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη όρη θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση. 20834/12-

12-2017  πξαθηηθνύ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, κέρξη 

θαη πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά από   ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ 

επηκέιεηα  ηεο νπνίαο, ζύκθσλα κε  ηνλ   Ν. 4412/2016,  

ηελ έρεη πιένλ  ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή . 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

715/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα νξγάλσλ 

παηδηθώλ ραξώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 20837/12-12-2017 πξαθηηθό 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ζην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ 

πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ. 

2. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηώλ (3) 

δηαγσληδόκελσλ κε ηελ επσλπκία:  

 Α.  ΜΔΡΟΠΖ Α. ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΖ  με διακριτό 

τίτλο ΖΛΗΑΥΣΗΓΑ 

 Β.  ΥΤΣΖΡΗΑ ΣΗΝΣΕΑ URBAN INNOVATIONS 

M. IKE 

 Γ   ΠΑΡΚΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ 

 ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό Γηαθήξπμεο 

Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 456/2017   -  Αλνίγκαηνο   ησλ     

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ –  πνπ ζα γίλεη ζε αλνηρηή 

ζπλεδξίαζε θαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί 

έγθαηξα ζηνπο δηαγσληδόκελνπο .   

3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη όρη θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση. 20837/12-12-2017  

πξαθηηθνύ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, κέρξη θαη πέληε 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά από   ηελ θνηλνπνίεζή ηεο 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ επηκέιεηα  ηεο 

νπνίαο, ζύκθσλα κε  ηνλ   Ν. 4412/2016,  ηελ έρεη πιένλ  

ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή . 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

716/2017 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απαιιαγή 

ππνιόγσλ πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Ρόθα Αληώλην 
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ηνπ Γεσξγίνπ, θάζε επζύλεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Γαύξε Γεώξγηνπ 

ηνπ Αλδξέα, θάζε επζύλεο. 

3. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Γθίθα Λνπθά 

ηνπ Αλδξέα, θάζε επζύλεο. 

4. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Μπειεγξάηε 

Αληώλην ηνπ Αλδξέα, θάζε επζύλεο. 

5. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. ακπάλε Ησάλλε 

ηνπ Δπαγγέινπ, θάζε επζύλεο. 

6. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Φηιιηπή Ησάλλε 

ηνπ σθξάηε, θάζε επζύλεο. 

7. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Λάκπξνπ 

Κσλζηαληίλνπ ηνπ Παύινπ, θάζε επζύλεο. 

8. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2017 θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θ. Καξαγθνύλε 

Γεώξγην ηνπ Αζαλαζίνπ, θάζε επζύλεο. 

 

717/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

900/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 400,00 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. 

Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

718/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

206/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 294,57 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

2. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

307/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 1.110,55 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

3. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 
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348/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 32,79 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ 

θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη απαιιάζζεη 

ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

4. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

480/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 298,14 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

5. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

762/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 2.000,00 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

6. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

199/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 8.071,47 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

7. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

814/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 3.334,17 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

8. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

815/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 4.443,22 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

9. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

848/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 1.116,06 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

10. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

867/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 3.334,17 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

 

719/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ππνρξεσηηθώλ 

εηζθνξώλ» 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.000,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6525 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ».  

2. Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ θξαηήζεηο ζα εθδνζνύλ 



Σελίδα 6 από 15 
 

 ζπκςεθηζηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο. 

3. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

 

720/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ‟ 

αξηζκ. 319/2017 

απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΟΛΓΑ ηνπ Παλαγηώηε» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζ. 319/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

16.705,56 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: 

«Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα - 

απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε 

δηθαηνύρν θ. Μπάξκπα Όιγα ηνπ Παλαγηώηε. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ηνπ Παλαγηώηε, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

721/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ  

ΓΑΒΡΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 570/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.234,52 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.30.6232.04 γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

κηζζώκαηνο, πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε ηνπ 2ζέζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ Οηλνθύησλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Ννέκβξηνο & Γεθέκβξηνο έηνπο 2017.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Η. ΓΑΒΡΖ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

722/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή 

δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ 

θαηαρσξήζεηο ζε 

εθεκεξίδεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 285,20 €, 

ζε βάξνο ηνπ 02.10.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΑΦΟΗ Π. 

ΥΟΤΣΕΟΤΜΖ Δ.Π.Δ.. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 496,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ 02.10.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Λ. 

ΣΑΜΑΣΖ.. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.178,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ 02.20.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Λ. 

ΣΑΜΑΣΖ.. 
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4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 706,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Λ. 

ΣΑΜΑΣΖ. 

5. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην 

όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

723/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο COSMOTE 

A.E.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

6. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 344,00 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.25.6262.17 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

ηειεδηαρείξηζεο δεκνηηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο» γηα 

ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο  γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ: «Ύδξεπζε Γήκνπ 

Γεξβελνρσξίσλ», έηνπο 2017.  

7. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ COSMOTE Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

8. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

 

724/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 298/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 13.099,03 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.75 κε ηίηιν: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ», γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΟΦΗΝΖ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 267/2017 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

725/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 20483/06-12-2017 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο 
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δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: 

«Υεκηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο 

αλαιύζεηο λεξώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ 

δεηγκάησλ». 

 

αλαιύζεηο λεξώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δεηγκάησλ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 23
ε
 Οθησβξίνπ 2017, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο 

αλαιύζεηο λεξώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δεηγκάησλ», 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. ν νπνίνο ππέβαιιε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 43.173,30 € κε Φ.Π.Α. 

24%. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

726/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Καηαζθεπή πιαηείαο 

ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 199.995,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7322.13 κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή πιαηείαο ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Καηαζθεπή πιαηείαο ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο» θαη 

ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ
i
 νξίδεηαη ε 30ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018, 

εκέξα ΣΡΗΣΖ Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 12:00π.κ. 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 31ε 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018  εκέξα Σεηάξηε. 

3. Μεηά από θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ην από 

07/04/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

 Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

Π.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν Καξύγηαλλε, 

Υεκηθό Μεραληθό Π.Δ. 

 Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

Π.Δ., κε αλαπιεξώηξηα ηε σηεξία Νίθα ηνπ Αζ., 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.  

 σηεξία Νίθα ηνπ Νηθ., Μεραλνιόγν Μεραληθό 

Σ.Δ., κε αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία αξαθίδνπ, 

Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Δ. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ν Αλέζηεο Σζηώλεο, 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Δπάγγειν Καξύγηαλλε, Υεκηθό Μεραληθό Π.Δ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

727/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 
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δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 29/2017 

απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο». 

 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην δηθεγόξν 

ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 

κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 29/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 590/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

728/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 87/2017 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην δηθεγόξν 

ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

89/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 591/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

729/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν 

ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιή κειέηεο θαη 

παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

Α1729/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
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A1729/2017 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά». 

 

Πεηξαηά, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 590/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

730/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηε απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ ζηε Γ.Δ. 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ αλάζεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο «ΜΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΡΑΡΣΧΝ ΣΖ Γ.Δ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ», ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, 

απηή δειαδή πνπ ζπγθέληξσζε ηε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ νηθεία 

Πξνθήξπμε, ήηνη ζηε δηαγσληδόκελε ζύκπξαμε 

HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΔ – 

SIGMA ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΔ – ΓΗΔΓΡΟ ΑΔ όπσο 

δηαηππώλεηαη ζην Πξαθηηθό ΗΗΗ ηεο ΔΓ. 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ηξηώλ (3) πξνθαηαξθηηθώλ 

κειεηώλ, όπσο απηέο παξαιήθζεζαλ από ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό ΗΗ θαη ην 

Πξαθηηθό ΗΗΗ (θξίζεθαλ παξαδεθηέο ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο εγθεθξηκέλεο Πξνθήξπμεο) ώζηε λα 

πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ε θαηαβνιή ηεο νξηζζείζαο 

θαη΄ απνθνπή ακνηβήο.  

3. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16.1 ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πξνθήξπμεο, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

δηαγσληδόκελσλ πνπ δελ αλαδείρζεθαλ αλάδνρνη ηεο 

πξνκειέηεο θαη ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζα επηζηξαθνύλ 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ 

4.  

731/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Αλάπιαζε θεληξηθήο 

πιαηείαο Αγ. Θσκά». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 249.115,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7332.02 κε ηίηιν: 

«Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Σ.Κ. Αγ. Θσκά». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Θσκά» θαη 

ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ
ii
 νξίδεηαη ε 7ε 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ2018, εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα ιήμεο 

ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 12:00π.κ. 
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Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 8ε 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ  2018  εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη 10:00 

π.κ. 

3. Μεηά από θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ην από 

07/04/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

 Γθίθαο Γεκήηξηνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΣΔ, κε 

αλαπιεξώηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθό 

Μεραληθό Σ.Δ. 

 Καξακνπδά Γέζπνηλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Π.Δ., 

κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία αξαθίδνπ, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Π.Δ. 

 Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ. κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν Καξύγηαλλε, Υεκηθό 

Μεραληθόο Π.Δ.  

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ν Γθίθαο Γεκήηξηνο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Αζ.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

732/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 σο 

εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δμόδσλ 02.20.6161.03 κε ηίηιν 

«ύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή 

ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ Π. ΦΟΓΑ ζηνλ 

Γ.Σαλάγξαο» θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό  ησλ 

365.609,97 επξώ κεηαθέξνληαο κέζσ ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 πνζό 149.847,00 επξώ από ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 

02.00.6823 κε ηίηιν “Σόθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο”,  

 πνζό 117.000,00 επξώ από ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 

02.30.7323.13 κε ηίηιν “Αλάπιαζε Δηζόδνπ ΣΚ 

Κιεηδηνπ  (Γ.Δ. Οηλνθύησλ)”  

 πνζό 68.000,00 επξώ από ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 

02.30.7322.29 κε ηίηιν “Καηαζθεπή παηδηθήο 

ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ”  

 πνζό 30.762,97 επξώ από ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 

02.00.6822.01 κε ηίηιν “Πξνζαπμήζεηο 

αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ρξήζεο ”  

 Γεκηνπξγία λένπ ΚΑ Δμόδσλ 02.15.6741.12 κε ηίηιν 

«Δπίδνκα παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ» θαη 

ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό  ησλ 2.184,50 επξώ 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ ΚΑ Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 

733/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 2
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηεο κειέηεο 

κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην 

έξγν: „„Οκαιή 

πδξνδόηεζε αζηηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο‟‟». 

 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 343.666,97 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.63.7412.19 κε ηίηιν: «Μειέηε 

γηα ην έξγν: „„Οκαιή πδξνδόηεζε αζηηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ Γήκνπ Σαλάγξαο‟‟», γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν: „„Οκαιή πδξνδόηεζε αζηηθώλ 

θαη βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ Γήκνπ Σαλάγξαο‟‟», ζηε 

δηθαηνύρν ζύκπξαμε HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. – SIGMA ΜΔΛΔΣΧΝ Α.Δ. – 

ΓΗΔΓΡΟ Α.Δ. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ζύκπξαμεο HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. – SIGMA ΜΔΛΔΣΧΝ Α.Δ. – 

ΓΗΔΓΡΟ Α.Δ. 

3. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΔΠΑ 

(απόθαζε έληαμεο 15148/9-12-2016, κε θσδηθό 

ΜΗS50012030). 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

734/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ εμόδσλ 

κεηαθίλεζεο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο 

ππαιιήινπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 581/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 30,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.10.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην δηθαηνύρν 

ππάιιειν Βνξγηαλίηε Υξήζην ηνπ Μηραήι. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 150,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.10.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε δηθαηνύρν 

ππάιιειν Καηζηθή Αλαζηαζία ηνπ Παύινπ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνύ 30,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.30.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε δηθαηνύρν 

ππάιιειν αξαθίδνπ Μαξία ηνπ Υξήζηνπ. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνύ 40,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.30.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε δηθαηνύρν 

ππάιιειν Νίθα σηεξία ηνπ Αζαλαζίνπ. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 110,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.30.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην δηθαηνύρν 

ππάιιειν Γθίθα Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 30,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.30.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην δηθαηνύρν 

ππάιιειν Καξύγηαλλε Δπάγγειν ηνπ Υξήζηνπ. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 470,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α  02.10.6422 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην δηθαηνύρν 

ππάιιειν Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα. 

9. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην 

όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

10. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

735/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αζθεζείζαο από ηνλ Γήκν 

έθεζεο θαηά ηεο ππ‟ 

αξηζκ. 8/2014 απόθαζεο 

ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 15/12/2014 έθεζεο 

πνπ άζθεζε ν Γήκνο θαηά ηνπ Ηαθσβάθε Γεώξγηνπ θαη 

ηεο ππ’ αξηζ. 8/2014 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 17
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 585/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 422,84 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 86,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

736/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ‟ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

δήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αζθεζείζαο από ηνλ Γήκν 

έθεζεο θαηά ηεο ππ‟ 

αξηζκ. 9/2014 απόθαζεο 

ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 15/12/2014 έθεζεο 

πνπ άζθεζε ν Γήκνο θαηά ηνπ Ησάλλε Καββά θαη ηεο 

ππ’ αξηζ. 9/2014 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ 17
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη 

ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 584/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 422,84 € ζε 
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Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο». 

 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 86,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

737/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 70,00 €, 

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

επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα»  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

738/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.6262.07 κε 

ηίηιν: «Έιεγρνο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ 

θίιηξαλζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.07 κε ηίηιν: «Έιεγρνο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ζπζηεκάησλ θίιηξαλζεο».   

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

739/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6654.01 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθνύ εθηππώζεσλ θαη 

βηβιηνδεηήζεσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 985,80 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6654.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθνύ εθηππώζεσλ θαη 

βηβιηνδεηήζεσλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

740/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 22.146,40 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6673.02 κε ηίηιν: 
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Κ.Α. 02.10.6673.02 κε 

ηίηιν: «Αληαιιαθηηθά 

επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ». 

 

«Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ».   

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

741/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ‟ 

αξηζκ. 3/2017 πξαθηηθνύ 

ηεο επηηξνπήο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αζθάιηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

Γηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ, 

ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

199.819,80 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνύ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΦΑΛΣΟΤ, ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία 

ΔΡΓΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ν 

νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά,  ζπλνιηθνύ ύςνπο 

71.404,90 € πιένλ ΦΠΑ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

 

          

 Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                        

          Πίθνπ Δπαγγειία  
                                                            
 

 


