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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    ρεκαηάξη, 12 Φεβξνπαξίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.: 1800  
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51141  

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 5εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (έθηαθηεο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2018 

 

              Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά 

ηελ  5ε (έθηαθηε) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 14.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο, ζην 

ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ 

νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

109/2018 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απνδνρή δσξεάο 

πνζνύ 223.200,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ ε νπνία ζα 

ζπληειεζζεί δηα 

απεπζείαο 

ρξεκαηνδνηήζεσο από 

ηελ εηαηξεία 

«ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΛΑΡ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ.» 

(δσξήηξηα) γηα ηελ  

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ απνδνρή ηεο δσξεάο πνζνύ 223.200,00 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ε νπνία ζα 

ζπληειεζζεί δηα απεπζείαο ρξεκαηνδνηήζεσο 

από ηελ εηαηξεία «ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΛΑΡ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (δσξήηξηα) γηα ηελ  

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΔΟΤ ΠΤΛΗ – ΑΓΙΟΤ 

ΑΘΑΝΑΙΟΤ κήθνπο 1650κ.. 

2. Εμνπζηνδνηεί ην Δήκαξρν γηα ηηο θαηά λόκν 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
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«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΓΟΤ 

ΠΤΛΗ – ΑΓΙΟΤ 

ΑΘΑΝΑΙΟΤ κήθνπο 

1650κ.» 

 

110/2018 Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο 

ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018. 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 σο εμήο: 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 

02.30.6232.07 κε ηίηιν: «Δλνηθίαζε ρώξνπ 

γηα Γπκλάζην ρεκαηαξίνπ» θαη ελίζρπζή 

ηνπ κε ην πνζό ησλ 30.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 

100.000,00 € κεηαθέξνληαο πίζησζε  

 πνζνύ 73.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ 

02.30.6662.06 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο 2017” 

 πνζνύ 26.200,00 € από ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ 

02.30.7135.09 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2017” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.6213 κε 

ηίηιν: «Ύδξεπζε παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο» κε ην πνζό ησλ 50.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό»  

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.35.6213 κε 

ηίηιν: «Ύδξεπζε παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο» κε ην πνζό ησλ 50.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό»  

 

           

 Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                    

              

         Πίθνπ Δπαγγειία  


