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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ρεκαηάξη, 12 Απξηιίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  4705 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 13εο 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 13ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 ηνπ κελφο Απξηιίνπ 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 

243/2018 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη 

εζληθψλ ή ηνπηθψλ 

ενξηψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 5/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ενξηήο ηεο Εσνδόρνπ 

Πεγήο ζηελ Σ.Κ. Πύιεο, ηεο Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.  

3. 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). 
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4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

244/2018 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 19/2018 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν 

ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, 

ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

ππ’ αξηζκ. 28/2018 δηαηαγήο πιεξσκήο 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 ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

245/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηε κε άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 163/2016 

απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

163/2067 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηά, ε νπνία αθνξά ηελ από 11-09-2006 

αγσγή ηνπ θ. Καιαπόδεο Ησάλλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

246/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

νκφξξπζκεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε 

ηελ επσλπκία 

«NIMERTIS 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ» κε ην 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο 

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

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19/2018 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 

175,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: 

«Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ», γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ 
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δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΝΗΜΔΡΣΗ Μ. Δ.Π.Δ.»»  

 

αξηζκ. 19/2018 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 368,02 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19/2018 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

5. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο νκόξξπζκεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο κε ηελ επσλπκία «NIMERTIS ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΝΗΜΔΡΣΗ Μ. Δ.Π.Δ.», κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

247/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

ΡΟΚΟΜΑ ΓΗΟΝΤΗΟΤ 

ηνπ Μηραήι.»  

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 1/2018 & 103/2018 δεζκεύζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.325,90 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2018 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.535,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8122.06 κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπ θεθαιαίνπ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2018 

απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 300,00 €, ζε 

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

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2018 

απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.430,14 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2018 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

6. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΡΟΚΟΜΑ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ηνπ Μηραήι, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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248/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

ΚΑΒΒΑ ΒΑΗΛΗΚΖ 

ηνπ Αζαλαζίνπ.»  

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 65.050,00 €, 

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

έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 548/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.206,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 548/2017 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΚΑΒΒΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ Αζαλαζίνπ, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

249/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

ΜΔΜΔΕΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ 

ηνπ Γεκεηξίνπ».  

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 15.299,76 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 410/2013 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ & ηεο αξηζκ. 142/2017 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΜΔΜΔΕΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ ηνπ Γεκεηξίνπ, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

250/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

εηαηξείαο ΜΤΛΟΗ 

ΑΧΠΟΤ ΑΒΔΔ.»  

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 33.552,22 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ ζε 

εθηέιεζε ησλ ππ’ αξηζκ. 576/2015, 577/2015 & 578/2015 

απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΜΤΛΟΗ ΑΧΠΟΤ ΑΒΔΔ, κε βάζε 

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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251/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο 

πιαηείαο Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 119/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 38.857,74 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7322.29 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Γειεζίνπ». 
3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ Κ/Ξ ΜΤΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΡ. – ΠΑΘΖ 

Μ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

252/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: 

«Αληηθαηάζηαζε θαη 

επέθηαζε δηθηχσλ 

απνρεηεπηηθνχ νκβξίσλ 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 182/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10.695,30 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7326.02 κε ηίηιν: « 

Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε δηθηχσλ απνρεηεπηηθνχ 

νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ », γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: « 

Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε δηθηχσλ απνρεηεπηηθνχ 

νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 
3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΡΓΗΟΤ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

253/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: 

«Ζιεθηξνθσηηζκφο 

γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 189/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ .474,93 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7325.02 κε ηίηιν: 

«Ζιεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο », γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Ζιεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο». 
3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΣΔΦΑΝΟΤ ΜΖΣΟΤΡΑ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

254/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη 

εζληθψλ ή ηνπηθψλ 

ενξηψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 5/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Θσκά 

ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ Θσκά, ηεο Γ.Δ. Οηλνθύησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

3. 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). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

255/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη 

εζληθψλ ή ηνπηθψλ 

ενξηψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 5/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ζηελ Σ.Κ. Καιιηζέαο, ηεο Γ.Δ. Σαλάγξαο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.  

3. 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). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

256/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.7135.05 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιαζηηθψλ θαξεθιψλ θαη 

ηξαπεδηψλ γηα ηηο 

εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.366,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7135.05 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θαξεθιψλ θαη ηξαπεδηψλ γηα 

ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ».  
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. 
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257/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.7135.14 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδψλ 

ζεκαηνζηνιηζκνχ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.836,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7135.14 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ».  
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. 

 

258/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.6263.04 κε 

ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

πιπζίκαηνο – 

γξαζαξίζκαηνο 

απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ» 

θαη ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.70.6263.04 κε ηίηιν: 

«Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο – 

γξαζαξίζκαηνο 

απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.940,16 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.04 κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

πιπζίκαηνο – γξαζαξίζκαηνο απηνθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ».  
2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.999,68 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.04 κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

πιπζίκαηνο – γξαζαξίζκαηνο απηνθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ».  
3. 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). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

259/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη 

ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 18/2018 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

73.755,20 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 116/2018 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.755,20 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο 2018».   
4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 

4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ»,  πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 73.755,20 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
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Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ  λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην 

ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. Γε γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 

32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο), ηελ 2ε Ματνπ 2018 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 έσο 11:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη 

ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε 

νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε 

άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε 

εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : Πακ. 

Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο.  
 

260/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη 

ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θάδσλ 

απνξξηκκάησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 4/2018 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη 

πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

θάδσλ απνξξηκκάησλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

73.761,40 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 196/2018 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.761,40 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7135.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θάδσλ απνξξηκκάησλ 2018».   
4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 

4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ»,  

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.761,40 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

O  δηαγσληζκόο  ζα  δηεμαρζεί  ζην  Γήκν Σαλάγξαο  πνπ  

βξίζθεηαη  επί  ηεο  νδνύ  Πακ. Σαμηαξρώλ 1ζην 

ρεκαηάξη ηελ 4ε Μαïνπ 2018 εκέξα Παξαζθεπή θαη 

από ώξα 10:00 έσο 10:30 π.κ. (ώξα ιήμεο παξάδνζεο ησλ 

πξνζθνξώλ). 

 Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ  κέρξη  θαη  ηελ  

πξνεγνύκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

πνπ βξίζθεηαη  επί  ηεο  νδνύ  Πακ. Σαμηαξρώλ 1  ζην 

ρεκαηάξη θαη ζπγθεθξηκέλα ζην    γξαθείν  πξσηνθόιινπ 

(ηζόγεην)  απ’ όπνπ        ζα  ιάβνπλ    ηνλ  ζρεηηθό αξηζκό επί 

απνδείμεη.   ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνύλ λα  

απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (ηαρπδξνκείν, 

courier, κε θπζηθή παξνπζία, δηα εθπξνζώπνπ θηι.). Ζ 
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αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημε ησλ θαθέισλ, πνπ 

απνζηέιινληαη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν. Φάθεινη πνπ δελ 

έρνπλ ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ θαηά ηα αλσηέξσ δελ 

γίλνληαη δεθηνί. 

 

261/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.155,59 €, 

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 1.993,92 €, 

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

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/Βάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή 2018».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.489,30 €, 

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

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Β/Βάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή 2018».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.181,72 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.547,21 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.461,56 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 244,19 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 243,97 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ, 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ & ιεσθνξείσλ 2018».  

10. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ  ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

11. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

262/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
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θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη 

εζληθψλ ή ηνπηθψλ 

ενξηψλ». 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 5/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ενξηήο ηεο Εσνδόρνπ 

Πεγήο ζην Γήιεζη ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.  

3. 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). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

263/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηε 

ζχλαςε ή κε 

ελδνδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηελ 

εηαηξία «ΜΠΔΚΡΖ Δ. – 

ΜΠΔΚΡΖ Π & ΗΑ 

ΔΔ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν 

ΘΧΜΑΨΓΑ ΚΟΡΛΟΤ ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ΑΜ 3431 

ΓΠ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο 

ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε ελδνδηθαζηηθήο ζπκβηβαζηηθήο 

επίιπζεο ζε ζπκβνύιην θαη’ άξζξν 126Β παξ. 2  ηνπ ΚΓΓ 

κε ηελ εηαηξία «ΜΠΔΚΡΖ Δ. – ΜΠΔΚΡΖ Π & ΗΑ ΔΔ», 

όπσο πξνηείλεηαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4642/10-04-

2018  αίηεζε ηεο, 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 ΘΧΜΑΨΓΑ ΚΟΡΛΟΤ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

κε ΑΜ 3431 ΓΠ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

264/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηε 

ζχλαςε ή κε 

ελδνδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηελ 

εηαηξία «ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ 

ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΒΔΣΔ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν 

ΘΧΜΑΨΓΑ ΚΟΡΛΟΤ ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ΑΜ 3431 

ΓΠ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο 

ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε ελδνδηθαζηηθήο ζπκβηβαζηηθήο 

επίιπζεο ζε ζπκβνύιην θαη’ άξζξν 126Β παξ. 2  ηνπ ΚΓΓ 

κε ηελ Αλώλπκε Δηαηξία «ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΩΣΗΑ 

ΑΒΔΣΔ», όπσο πξνηείλεηαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

4698/11-04-2018  αίηεζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί 

ν Γήκνο καο.  
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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 ΘΧΜΑΨΓΑ ΚΟΡΛΟΤ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

κε ΑΜ 3431 ΓΠ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

265/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 5
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 5
ε
/2018 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 450.509,00 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 Πνζνύ 111.450,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ  

02.30.6662.04 κε ηίηιν:  «Πξνκήζεηα  αζθάιηνπ  

2017» 

 Πνζνύ 108.305,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ  

02.30.7332.02 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε Κεληξηθήο 

Πιαηείαο ΣΚ Αγ. Θσκά» 

 Πνζνύ 104.145,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.30.7322.13 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή Πιαηείαο 

ζην ΣΚ Αξκαηνο» 

 Πνζνύ 66.705,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.20.6662.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ζπληήξεζε 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 2017» 

 Πνζνύ 29.904,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.25.6699.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ρεκηθνχ 

πιηθνχ 2017» 

 Πνζνύ 30.000,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.20.6063.02 κε ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε 

είδνο ( έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ) 

2017» 
 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6142.01 κε ηίηιν: 

“Φεθηνπνίεζε παιαηψλ εγγξάθσλ ηεο Σερληθή 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» 

  Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.7135.07 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα εκηππφγεησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο 

ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζό ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
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«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7332.22 κε ηίηιν: 

“Αλάπιαζε Κ.Υ. Οηθηζκνχ θνχξησλ ”κε ην πνζό ησλ 

140.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6441 κε ηίηιν: 

“πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο” 

κε ην πνζό ησλ 3.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6213 κε ηίηιν: 

“Τδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ΔΤΓΑΠ” κε ην 

πνζό ησλ 70.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6213 κε ηίηιν: 

“Τδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ΔΤΓΑΠ” κε ην 

πνζό ησλ 70.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6222 κε ηίηιν: 

“Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 

εζσηεξηθνχ” κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6715.07 κε ηίηιν: 

“Δπηρνξήγεζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ  "ΚΑΠΖ- 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ"” κε ην πνζό ησλ 100.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 

266/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν 

κε ηίηιν: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ 

απφ ην δηπιηζηήξην 

Οηλνθχησλ ζηε δεμακελή 

ζηε ζέζε «Πχξγνο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ιήςε απόθαζεο ζε 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνεγεζεί ε ιήςε απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 12/2017 κειέηε  ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν:  «Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ απφ ην 

δηπιηζηήξην Οηλνθχησλ ζηε δεμακελή ζηε ζέζε «Πχξγνο» 
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 223.000,00 επξψ. 

 

       Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  


