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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ρεκαηάξη, 7 Μαξηίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  2994 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51141  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 9εο 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 9ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 

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 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

166/2018 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκφξθσζεο 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 90,00 €, 

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

επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ 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. 

 

167/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

δηάηαμε) 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 8//2018 

απφθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ». 

 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν 

ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ Θεβψλ 87, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 8/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 99,20 € ζε 

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

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 Θεβψλ 87,  κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

168/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6612 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα γξαθηθήο 

χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ 

γξαθείνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6612 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ».  
2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο 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. 

 

169/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.35.6692 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ζπφξσλ, 

θπηψλ, δελδξπιιίσλ θαη 

έηνηκνπ ριννηάπεηα». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 21.432,74 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6692 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ 

ριννηάπεηα».  
2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο 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. 

 

170/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

Φν.Γ..Α. ηεξεάο 

Διιάδαο Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Αθπξώλεη ηε ζπδήηεζε γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

83.460,87 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.8113.06 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκήο ηεο νθεηιήο κέξνπο ηνπ 

4
νπ

 ηξηκήλνπ 2017 ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΦΟΓΑ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ., δηόηη έρεη ιεθζεί ήδε ε ππ’ αξηζκ. 113/2018 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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171/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

επηζηξνθή αδηάζεηνπ 

ππνινίπνπ ρξεκαηηθψλ 

δηαζέζηκσλ 

επηρνξεγνχκελνπ έξγνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 125,46 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.8261.01 κε ηίηιν: «Δπηζηξνθέο 

εηζπξαρζέλησλ ινηπψλ εζφδσλ απφ Σξάπεδα Διιάδνο 

(αδηάζεηα ππφινηπα επηδνηνχκελσλ έξγσλ)» γηα ηελ 

επηζηξνθή αδηάζεηνπ ππνινίπνπ ρξεκαηηθώλ δηαζέζηκσλ 

επηρνξεγνύκελνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ύλδεζε δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ (θάζε Β – 

θαηαζθεπή δηπιηζεηξίνπ, δεμακελήο θαη ινηπώλ ΓΔ 

Σαλάγξαο». 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

172/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο  

γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 110/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 58.225,84 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.01 κε ηίηιν: «Δλίζρπζε 

αηφκσλ κε αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο», γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ελίζρπζεο αηόκσλ κε αλάγθεο 

βαξηάο αλαπεξίαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Ιαλνπάξηνο & Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ3.620,43 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.02 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

αηκαηνινγηθψλ λνζεκάησλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επηδόκαηνο αηκαηνινγηθώλ λνζεκάησλ, πνπ αθνξά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο & Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο 

δηθαηνύρνπο. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ19.342,28 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.04 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επηδόκαηνο βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, πνπ αθνξά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο & Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο 

δηθαηνύρνπο. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ2.640,69 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.05 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνχο – ηεηξαπιεγηθνχο - 

αθξσηεξηαζκέλνπο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο 

θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνύο – ηεηξαπιεγηθνύο – 

αθξσηεξηαζκέλνπο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Ιαλνπάξηνο & Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ3.745,06 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.08 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

παξαπιεγηθψλ, ηεηξαπιεγηθψλ δεκνζίνπ», γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ 

δεκνζίνπ, πνπ αθνξά  ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο & 

Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ12.817,21 €, 
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ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.09 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

ηπθιφηεηαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο 

ηπθιόηεηαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 

& Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ4.344,43 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.10 κε ηίηιν: «Δπίδνκα ζε 

θσθάιαια άηνκα», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζε 

θσθάιαια άηνκα, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Ιαλνπάξηνο & Φεβξνπάξηνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

9. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

173/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 3
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 3
ε
/2018 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε Κ.Α. Δζόδσλ 06.00.0621 κε ηίηιν “Κάιπςε 

δαπαλψλ ησλ πξνλνταθψλ επηδνκάησλ” κε ην πνζό ησλ 

7.068,04 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.12 κε ηίηιν: 

«Δπίδνκα παξαπιεγηθψλ – ηεηξαπιεγηθψλ» κε ην 

πνζό ησλ 9.252,54 € κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 πνζνύ 2.184,50 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.15.6741.08 κε ηίηιν: «Δπίδνκα παξαπιεγηθψλ – 

ηεηξαπιεγηθψλ δεκνζίνπ» 

 πνζνύ 7.068,04 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 

174/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ 

ΜΗΥΑΖΛ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 1.349,12 

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

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγόξνπ.  

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, 
κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

175/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

νξγάλσλ παηδηθψλ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 2438/27-02-2018 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ 

ραξψλ». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ 2017, 
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ραξψλ». 

 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ 

ραξψλ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία 

ΦΥΤΗΡΘΑ ΤΣΘΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M. IKE ν 

νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 34.962,00   

€ πιένλ Φ.Π.Α. 24 % πνζνύ 8.390,88 €, ήηνη ζύλνιν  

43.352,88 €. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

176/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

εηαηξείαο CONSTRAT 

Δ.Π.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 113/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.437,22 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8121.06 κε ηίηιν: «Αγνξέο 

θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή 

νθεηιήο  πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 

2017. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο CONSTRAT Δ.Π.Δ., κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

177/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

ΣΔΡΓΗΟΤ 

ΣΔΦΑΝΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 121/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10.000,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6061.02 κε ηίηιν: «Παξνρέο 

έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ, γάια) 2017» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζεο πνζνύ 8.625,91 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6061.02 κε ηίηιν: «Παξνρέο 

έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ, γάια) 2017» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΣΔΡΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

178/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 
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πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΑ». 

 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 702,39 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.609,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.07 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ 2018».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.968,50 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.08 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/Βάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή 2018».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.970,23 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Β/Βάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή 2018».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.345,59 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.378,22 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.249,95 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 121,46 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 549,44 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ, 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ & ιεσθνξείσλ 2018».  

11. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ  ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

12. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

 

 

       Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  


