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ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 3εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

ΔΣΟΤ 2018 

 

          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 3ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε 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 

59/2017 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

451/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 90,00 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. 

Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

2. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

533/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 100,00 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ 

θ. Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 
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60/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο  γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 300,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.20.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 300,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.30.6252  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 650,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.70.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 

4. 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). 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

6.  

61/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

ΓΑΒΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.108,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αθνξά 

ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.) θαη άιισλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ 

νηθηζκό Γειεζίνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην έηνπο 2017. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΓΑΒΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ Νηθνιάνπ κε 

βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

62/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο 

απνθαηάζηαζεο 

εθηάθησλ βιαβώλ θαη 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ κε ηίηιν 

ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΔΤΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ 

ΜΔΧΝ  ΓΖΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απαξαίηεησλ 

αληαιιαθηηθώλ» 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Έγθξηζε ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο απνθαηάζηαζεο έθηαθησλ βιαβώλ θαη 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ κε ηίηιν 

ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ  ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ κε 

απεπζείαο αλάζεζε, επεηδή ζπληξέρνπλ ιόγνη 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, όπσο απηνί αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ ζθεπηηθό. Ζ αλάζεζε ζα είλαη 

γηα πέληε κήλεο θαηά ην κεληαίν θόζηνο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο ηεο ππεξεζίεο 

(428.544,00/24) Υ 5= 89.280,00 ζπκπ ΦΠΑ, κε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ αλσηέξσ άξζξσλ κέρξη θαη  ηελ αλάδεημε 

λένπ κεηνδόηε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, νπόηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
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πξνϋπνινγηζκνύ 

89.280,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο». 

 

ε ελ ιόγσ αλάζεζε ζα δηαθνπεί. 
2. Αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ  ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

γηα πέληε κήλεο θαηά ην κεληαίν θόζηνο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο ηεο ππεξεζίεο 

(428.544,00/24) Υ 5= 89.280,00 ζπκπ ΦΠΑ, κε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ αλσηέξσ άξζξσλ κέρξη θαη  ηελ αλάδεημε 

λένπ κεηνδόηε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, νπόηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ε ελ ιόγσ αλάζεζε ζα δηαθνπεί, ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

κε ηελ επσλπκία ΚΟΤΡΣΖ ΑΝ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ν 

νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ήηνη 71.843,51 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 24%, ήηνη ζύλνιν 89.085,95 €. 

3.  Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε : 

 πνζνύ 50.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.03 

κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ 2018» 

 πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6263.03 

κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ 2018» 

 πνζνύ 19.280,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.03 

κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ 2018» 

 πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.03 

κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ 2018» 

ζύκθσλα κε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο πεξί θαηεπεηγνπζώλ 

αλαζέζεσλ.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο & Γήκαξρν γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο.  

 

63/2017 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6142.13 κε 

ηίηιν: «ύκβαζε γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ 

ηνπ Γήκνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

4. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.068,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6142.13 κε ηίηιν: «ύκβαζε 

γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ 

πηλαθίδσλ ηνπ Γήκνπ».  

5. 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). 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

64/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6265.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή επίπισλ θαη 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.128,40 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6265.02 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 
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ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 

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. 

 

65/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6142.17 κε 

ηίηιν: «Ακνηβή γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ 

θσηνηππηθώλ ηνπ 

Γήκνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6142.17 κε ηίηιν: «Ακνηβή 

γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θσηνηππηθώλ ηνπ Γήκνπ».  

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. 
 

66/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6699 κε ηίηιν: 

«Λνηπέο πξνκήζεηεο 

αλαιώζηκσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.944,80 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6699 κε ηίηιν: «Λνηπέο 

πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ».  

 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). 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

67/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.7135.14 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

μπιείαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.845,60 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.7135.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα μπιείαο».  

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. 
 

68/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Λ. 

ΥΡΤΟΤΛΑ & ΗΑ 

Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 6/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 9.350,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6672.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ 

δεδνκέλσλ ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ δεδνκέλσλ ζην δεκνηηθό 

θαηάζηεκα.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Λ. ΥΡΤΟΤΛΑ & ΗΑ Ο.Δ., κε 



[5] 
 

βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

69/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΓΑΒΡΖ 

ΗΧΑΝΝΖ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 7/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 7.801,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: «Τιηθά 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ» γηα 

ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΓΑΒΡΖ ΗΧΑΝΝΖ, κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

70/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΑΝΑΝΗΑ & ΗΑ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 38/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 11.065,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.09 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ζηδεξώλ θαιπκκάησλ γηα ην απνρεηεπηηθό 

δίθηπν» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ζηδεξώλ θαιπκκάησλ.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΝΑΝΗΑ & ΗΑ 

Ο.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

71/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΑΠΟΤΣΖ 

ΔΗΡΖΝΖ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 34/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 24.552,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6162.06 κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε 

πιεζπζκνύ αδέζπνησλ δώσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο 

πιεζπζκνύ αδέζπνησλ δώσλ.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΑΠΟΤΣΖ ΔΗΡΖΝΖ, κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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72/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΛΔΧΝΗΓΑ & 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΚΟΚΚΑΛΖ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 33/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 14.800,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6671.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ ησλ απηνθηλήησλ γηα ην έηνο 2017» . 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.949,99 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6671.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ ησλ απηνθηλήησλ γηα ην έηνο 2017».   

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΛΔΧΝΗΓΑ & ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

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

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

73/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 27/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.403,20 €, 

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

θαιήο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ζπζηεκάησλ θίιηξαλζεο» . 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

74/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΥΤΣΖΡΗΑ ΣΗΝΣΕΑ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 26/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.774,00 €, 

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

επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ». 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΥΤΣΖΡΗΑ ΣΗΝΣΕΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

75/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΜΑΡΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ.» 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 22.137,10 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6673.02 κε ηίηιν: 
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 «Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ». 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΜΑΡΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε  

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

76/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΚΟΤΣΟΤΚΟ 

ΣΤΛΗΑΝΟ – 

ΜΑΛΑΦΟΤΡΖ 

ΑΡΑΝΣΖ Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 28/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 12.400,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6162.01 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ 2017» 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο 

ζε δεκνηηθά θηίξηα θαη θξεάηηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΣΤΛΗΑΝΟ – 

ΜΑΛΑΦΟΤΡΖ ΑΡΑΝΣΖ Ο.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

77/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ  

ΗΑΡΖ ΠΑΤΛΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.200,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ 

νηθνπέδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο ζηάζκεπζεο 

βαξέσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Σαλάγξαο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ζην Άξκα.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΗΑΡΖ ΠΑΤΛΟΤ, κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

78/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 14/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 31.992,00 €, 
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ΣΑΟΤΗΓΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ». 

 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.08 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

γεθπξνπιάζηηγγαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γεθπξνπιάζηηγγαο.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΣΑΟΤΗΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

79/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο 

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ 

ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 29/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.788,68 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αδξαλώλ  πιηθώλ 2017» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ 2017.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ 

ΤΛΗΚΑ Α.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

80/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν εθπξνζώπεζεο 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα 

ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ 

θαη θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο από 05-01-2018 

αγσγήο ηεο Γηακαξέινπ 

Αζεκνύιαο, ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ 

Θεβώλ 87, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 05-01-2018 αγσγήο ηεο Γηακαξέινπ 

Αζεκνύιαο, ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, όπνηε 

απηή ζπδεηεζεί θαζώο θαη λα παξαζηεί θαηά ηελ εμέηαζε 

ηνπ κάξηπξα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 208,32 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ Θεβώλ 87, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

81/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο θαη 

πιεξεμνπζηόηεηαο ζε 

δηθεγόξν λα θαηαζέζεη 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 

1. Αλαζέηεη ζηνπο δηθεγόξνπο Κώζηα Κνπληνπξηώηε ηνπ 

Δπαγγέινπ θαη Γήκεηξα Κνπληνπξηώηε ηνπ Κσλ/λνπ κε 

Α.Μ./Γ..Θ. 130, θαηνίθνπο Θεβώλ Ακθίσλνο 30, θαη 
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αίηεζε ιήςεο 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ 

λνκήο θαηά ηεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΑΗΟΛΗΚΖ 

ΡΑΥΟΤΛΑ 

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

Α.Δ.» θαζώο θαη λα 

αζθήζεη ηαθηηθή αγσγή 

λνκήο θαηά ηεο σο άλσ 

εηαηξείαο». 

 

δίλεη ηελ εληνιή θαη  πιεξεμνπζηόηεηα λα αζθήζνπλ, ιόγσ 

ηνπ θαηεπείγνληνο, Αίηεζε Λήςεο Αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ 

λνκήο, είηε ν πξώηνο είηε ε δεύηεξε σο πιεξεμνύζηνη 

δηθεγόξνη ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαηά ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξίαο ¨ΑΗΟΛΗΚΖ ΡΑΥΟΤΛΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ 

Α.Δ¨ κε αίηεκα :  

- Να αλαγλσξηζζεί ν Γήκνο πξνζσξηλά λνκέαο ηεο  

θαηαιεθζείζαο από ηελ θαζ’ ήο  δεκνηηθήο έθηαζεο 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ  17.239,80 η.κ. ζηξεκκάησλ  ζηε 

ζέζε «ΡΑΥΟΤΛΑ -ΠΑΥΑΛΗΔ» ηεο ηέσο θνηλόηεηαο 

Πύιεο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαη απνηππώλεηαη ζην 

από Οθησβξίνπ 2017 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα 1:5.000 

ηνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ηεο θαζ ήο Δπάγγεινπ 

πίζα, θαη ιεπηνκεξώο απνηππώλεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη 

ζην από 22/01/2018 ηνπνγξαθηθό ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 - Να  δηαηαρζεί ε απνβνιή ηεο θαζ’ ήο θαη θάζε ηξίηνπ 

επ’ νλόκαηη  απηήο θαηέρνληνο ή εμ απηήο  έιθνληνο 

δηθαηώκαηα από ηελ θαηαιεθζείζα  δεκνηηθή  έθηαζε 

εκβαδνύ 17.239,80 η.κ.,  λα ππνρξεσζεί αύηε λα άξεη ηελ 

δη’ απνβνιήο   πξνζβνιή ηεο λνκήο  ηνπ Γήκνπ, λα 

ππνρξεσζεί λα  απνδώζεη ζην Γήκν απηήλ ηελ έθηαζε  , 

λα εγθαηαζηαζεί ν Γήκνο  ζηε λνκή ηεο  θαζώο  θαη  λα 

ππνρξεσζεί αύηε  λα   επαλαθέξεη  ηα πξάγκαηα ζηελ 

πξνηέξα ηεο παξάλνκεο επεκβάζεώο ηεο θαηάζηαζε ,κε  

δηθά ηεο έμνδα  . 

 - Να απεηιεζεί θαηά ησλ λνκίκσλ  εθπξνζώπσλ θαη 

δηαρεηξηζηώλ ηεο  θαζ’ ήο πξνζσπηθή θξάηεζε δηάξθεηαο 

έμη (6) κελώλ  θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ 

(3.000) επξώ γηα θάζε παξαβίαζε ηεο εθδνζεζόκελεο 

απόθαζεο θαη γηα θάζε  λέν δηαηαξαθηηθό ηεο λνκήο  ηνπ 

Γήκνπ γεγνλόο κε ηελ ηπρόλ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ 

(όπσο ελδεηθηηθά   νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο, 

εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ, δηάλνημε αγσγώλ γηα 

ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, θαηαζθεπή  πεξίθξαμεο θ.ι.π.).    

-Να δεηήζνπλ ηελ έθδνζε  πξνζσξηλήο δηαηαγήο από ην  

Γηθαζηήξην γηα  ηε δηαθνπή όισλ ησλ νηθνδνκηθώλ θαη 

άιισλ  ζπλαθώλ εξγαζηώλ  εγθαηάζηαζεο 

αλεκνγελλεηξηώλ, δηάλνημεο αγσγώλ ηνπνζέηεζεο 

θαισδίσλ,  πεξηθξάμεσο θιπ από ηελ θαζ’ ήο ή από 

νπνηνλδήπνηε εμ απηήο έιθεη δηθαηώκαηα εξγνιάβν ή 

ππεξγνιάβν  επί ηεο πην πάλσ δεκνηηθήο  έθηαζεο,  κέρξη 

ηελ έθδνζε απόθαζεο επί ηεο παξνύζαο αηηήζεσο . 

 - Να θαηαδηθαζηεί ε αληίδηθνο ζηε δηθαζηηθή  δαπάλε 

θαη ηελ ακνηβή ηνπ πιεξεμνπζίνπ  δηθεγόξνπ.  

Παξάιιεια , γηα ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ ζνβαξνύ απηνύ  

ζέκαηνο, λα αζθήζνπλ  ηαθηηθή αγσγή  λνκήο θαηά ηεο 

σο άλσ εηαηξίαο, θαη θάζε άιιεο εηαηξίαο ε ηξίηνπ 

θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ σο άλσ θαη 

θάζε άιιε Γεκνηηθή έθηαζε θαη έρνπλ πξνβεί ζηε 

δηάλνημε δξόκσλ, ζηελ απνςίισζε ησλ εθηάζεσλ θαη 

έρνπλ θαηαζθεπάζεη θαη ζπλαθή  βνεζεηηθά θηίζκαηα 

θαη έρνπλ εγθαηαζηήζεη αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηαηθά 
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θιπ κε ηελ νπνία λα δεηήζνπλ ηελ απόδνζε ηεο λνκήο 

ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο   ζην Γήκν, ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο θαη ηελ θαηαδίθε ηεο ζηα δηθαζηηθά έμνδα 

θαη ακνηβή ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ. 

Δπίζεο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηνο ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο 

ακθηζβήηεζεο ησλ λνκίκσλ ηίηισλ ηνπ Γήκνπ από ην 

Γαζαξρείν θαη ηε Γ/λζε Γαζώλ Ννκνύ Βνησηίαο σο 

εθπξνζώπσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, θαη πνπ αθνξά ε 

ακθηζβήηεζε απηή ζε όιεο ηηο ΓΑΗΚΔ θαη 

ΥΟΡΣΟΛΗΒΑΓΗΚΔ- ΒΟΚΖΗΜΔ εθηάζεηο πνπ δελ 

έρνπλ ην ραξαθηήξα ΔΘΝΗΚΟΤ  ΓΑΟΤ θαη  πνπ 

αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα ,λνκή θαη θαηνρή ζην 

Γήκν σο λόκηκν δηάδνρν ησλ Κνηλνηήησλ κε βάζε ηνπο 

Νόκνπο ΚΘ/1864 θαη ΓΝΕ/1912, ηνπο δίδεηαη ε εληνιή 

λα αζθήζνπλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη παληόο εμ απηνύ 

έιθνληνο δηθαηώκαηα ,αλαγλσξηζηηθή αγσγή θπξηόηεηαο  

ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ θηεκαηηθή 

πεξηθέξεηα  ηνπ Γήκνπ θαη έρνπλ ραξαθηήξα  δαζηθό, 

ρνξηνιηβαδηθν-βνζθήζηκν θιπ,  πιελ ησλ Δζληθώλ 

Γαζώλ, θαη λα δεηήζνπλ  ηελ επηζηξνθή ησλ θάζε είδνπο 

σθειεκάησλ πνπ εηζέπξαμαλ αρξεσζηήησο θαη 

παξάλνκα, θαζώο  θαη θάζε λόκηκε απνδεκίσζε θαηά ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη θάζε  ηξίηνπ, πνπ έρεη θαηαιάβεη 

παξάλνκα θαη απζαίξεηα ηέηνηα  δεκνηηθή έθηαζε, όπσο 

ελδεηθηηθά  θαηά ηεο εηαηξίαο TERNA A.E,  θαη θάζε 

άιιεο εηαηξείαο ε  ηξίηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη παξάλνκα θαη απζαίξεηα αλεκνγελλήηξηεο 

επί ησλ δεκνηηθώλ  εθηάζεσλ . 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.780,00 € 

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

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018. 

Με ηελ πίζησζε απηή ζα θαιπθζνύλ όζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά θάησζη: 

  Σα έμνδα θαη ε ακνηβή ηεο ζύληαμεο, θαηάζεζεο ηεο 

Αίηεζεο Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ, ηεο ζπδήηεζεο θαη 

ησλ πξνηάζεσλ (εκεηώκαηνο)  θαζώο θαη ηα έμνδα 

θνηλνπνίεζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή.   

 Σα έμνδα θαη ε ακνηβή ηεο  ζύληαμεο ηεο αγσγήο 

λνκήο, θαηάζεζεο θαη ζύληαμεο πξνηάζεσλ, θαζώο 

θαη ηα έμνδα θνηλνπνίεζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή. 

 Σα έμνδα θαη ε ακνηβή ηεο ζύληαμεο ηεο 

αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο, θαηάζεζεο απηήο θαη 

ζύληαμεο πξνηάζεσλ, θαζώο θαη ηα έμνδα 

θνηλνπνίεζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή. 

3. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα 

ησλ δηθαηνύρσλ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Πέηξνπ 

Υξήζηνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

 

82/2017 «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 180,00 €, 

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. 

 
 

       Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  

 


