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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   ρεκαηάξη, 14 Φεβξνπαξίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 6εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) 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 6ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

111/2017 

(Εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ.»  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 13.429,86 €, 

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

έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 111/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ., κε βάζε 

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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112/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6266.04 κε 

ηίηιν: «Δξγαζία γηα ηε 

ζπληήξεζε ινηπώλ 

πξνγξακκάησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.600,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6266.04 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

γηα ηε ζπληήξεζε ινηπώλ πξνγξακκάησλ».  

2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

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

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

113/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

Φν.Γ..Α. ηεξεάο 

Διιάδαο Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 83.460,87 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.20.8113.06  κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηεο νθεηιήο ζην 

Φν.Δ..Α. ηεξεάο Ειιάδαο Α.Ε.. 

3. Σν ζρεηηθό ζπκςεθηζηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί 

ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ Φν.Γ..Α.  ηεξεάο Διιάδαο 

Α.Δ. κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

114/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ 

πξαθηηθνύ 1 ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάζεζε κειέηεο κε 

ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην 

έξγν «Πεξηβαιινληηθή 

αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ 

πδξνθνξέα». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Εγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 1550/07-02-2018 πξαθηηθό 

1, ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθνξέα», ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

115/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή πιαηείαο 

ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Εγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 1462/06-02-2018 πξαθηηθό 

δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ πνπ 

δηελεξγήζεθε ηελ 30
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018 γηα επηινγή αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή πιαηείαο 

ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο», κε ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη πξνζσξηλόο 

κεηνδόηεο ε εηαηξεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΦΙΝΗ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ - ΣΡΟΓΓΤΛΗ 

ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  κε πξνζθεξόκελε 

Μέζε Σεθκαξηή Έθπησζε Δκ=52,08%. 

 

116/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 124.593,44 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7333.12 κε ηίηιν: «Γηάλνημε 
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ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Γηάλνημε νδώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

πόιεσο ζηε ΓΔ 

ρεκαηαξίνπ». 

 

νδώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ΓΔ 

ρεκαηαξίνπ». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Ε..Η.Δ.Η..), γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: «Γηάλνημε νδώλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ΓΔ 

ρεκαηαξίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο.  

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 20/03/2018 , εκέξα 

ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 11:00 Π.Μ. 

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  

ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 26/03/2018, εκέξα 

ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 11:00Π.Μ. 

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

05/02/2018 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο :  

1. Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Ε., κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Επάγγειν Καξύγηαλλε, Υεκηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

2. Δέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθό 

Μεραληθό Σ.Ε. 

3. Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ., Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

Σ.Ε., κε αλαπιεξσηή ηνλ Κνληνύιε Κσλζηαληίλν, 

Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Ε.  

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ν Αλέζηεο Σζηώλεο, Μεραλνιόγνο 

Μεραληθόο Π.Ε., κε αλαπιεξσηή ηνλ Επάγγειν 

Καξύγηαλλε, Υεκηθό Μεραληθό Π.Ε. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

117/2017 «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 10-01-2018 

αγσγήο ηεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε 

ηελ επσλπκία 

«ΑΝΑΣΑΙΟ Η. 

ΑΡΓΤΡΟ & ΙΑ 

ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ 

ΔΤΘΤΝΗ» θαη 

δηαθξηηηθό ηίηιν: 

«ΑΡΓΤΡΟ Α.Η. & ΙΑ 

Δ.Π.Δ.», ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ 

Σαλάγξαο, γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 10-01-2018 αγσγήο ηεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΣΑΙΟ 

Η. ΑΡΓΤΡΟ & ΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ 

ΕΤΘΤΝΗ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν: «ΑΡΓΤΡΟ Α.Η. & 

ΙΑ Ε.Π.Ε.», ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ, όπνηε απηή ζπδεηεζεί θαζώο θαη λα παξαζηεί 

θαηά ηελ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ κάξηπξα, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

2. Εγθξίλνπλ ηελ ππ’ αξηζκ. 100/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 584,04 € ζε 

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

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

118/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 2νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 87/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 23.295,70 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.75 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΟΦΙΝΗ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ 

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

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

119/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 3νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ 

Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 88/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.641,28 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.74 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 3
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Δπέθηαζε δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ». 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξίαο ΠΔΣΡΟ Κ. ΜΑΣΑΛΑ & ΙΑ 

Δ.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο. 

5. Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  


