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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   ρεκαηάξη, 10 Μαίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  6342 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 16εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 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 16ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 09 ηνπ κελφο Ματνπ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

320/2018 

(Δθηόο 

Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.875,39 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
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εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ.»  

 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.639,76 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.807,81 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 109,71 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 760,19 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ, θνξηεγψλ απηνθηλήησλ & ιεσθνξείσλ 2018».  

7. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ  ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

8. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

321/2018  «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 ηεο Αλαιήςεσο νηθηζκνύ Οηλόεο, ηεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ 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. 

 

322/2018 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο κειέηεο 

κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 5747/02-05-2018 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ηεο κειέηεο κε ηίηιν ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

«ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΤΓΡΟΦΟΡΔΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 27

ε
 Οθησβξίνπ 2017 γηα επηινγή 

αλαδόρνπ ζύληαμεο κειέηεο κε ηίηιν ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΤΓΡΟΦΟΡΔΑ», ζηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηώλ HYDROMENT χκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ. 
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έξγν «Πεξηβαιινληηθή 

αλάθηεζε ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθνξέα». 

 

– Κξεηζσηάθεο Γεψξγηνο. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

323/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ Ι ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη 

αλνίγκαηνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

γηα ηε κειέηε κε ηίηιν: 

«Γεσηερληθή έξεπλα γηα 

ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ 

Γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 5375/24-04-2018 πξαθηηθό Ι ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη  αλνίγκαηνο 

ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 17
ε
 Απξηιίνπ 2018 γηα επηινγή 

αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή έξεπλα γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ Γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ», κε ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ν ΑΝΔΣΗ ΑΒΡΑΜΙΓΗ κε πξνζθεξόκελε 

Μέζε Σεθκαξηή Έθπησζε Δκ = 80,58%.  

 

 

324/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 6
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 6
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 144.000,00 € κεηαθέξνληαο 

πίζησζε: 

 Πνζνύ 24.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ  02.25.6262.18 κε ηίηιν:  «Δξγαζίεο ειέγρνπ νξγάλσλ 

αληιηνζηαζίσλ & ηαρπδηπηζηεξίσλ 2017» 

 Πνζνύ 24.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ  02.20.6699.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεγάισλ ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ γηα ηνπο ππφγεηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ καο (ζπλ)» 

 Πνζνύ 24.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.7135.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπνχ θεθαιαηαθνχ 

εμνπιηζκνχ» 
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 Πνζνύ 24.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.7134.03 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

Γήκνπ Σαλάγξαο 2017» 

 Πνζνύ 24.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6473.16 κε ηίηιν: «Κνηλσληθφ παληνπσιείν 2017» 

 Πνζνύ 15.000,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.7134.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Η/Τ 2017» 

 Πνζνύ 5.000,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6671.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ησλ 

απηνθηλήησλ γηα ην 2017» 

 Πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6671.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ησλ 

απηνθηλήησλ γηα ην 2017» 

 Πνζνύ 14.800,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6063.02 κε ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ) 2017» 
 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6492 κε ηίηιν: “Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ ”κε ην πνζό ησλ 105.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6111 κε ηίηιν: “Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ”κε ην πνζό ησλ 

11.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.7134.01 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

Γξακκήο ηνπ Γεκφηε” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 8.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

  Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6122.01 κε ηίηιν: “Απνδεκίσζε ζπκβνχισλ Γ.. γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6142.16 κε ηίηιν: “Τπεξεζίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ 

2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ” 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. Δζόδσλ 06.00.1322.12 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ Γήκνπ Σαλάγξαο ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 280.000,00 € κε ηαπηόρξνλε 

ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.61.7135.13 κε ηίηιν: “ Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ Γήκνπ Σαλάγξαο ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 280.000,00 € κεηαθέξνληαο 

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

 

325/2018  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
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δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 50.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.00.6737.01 γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο (3ε δόζε) γηα ην έηνο 2018 από ην Γήκν Σαλάγξαο ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

326/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο κειέηεο 

κε ηίηιν: «Μειέηε 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 69/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 38.984,46 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.63.7412.12 κε ηίηιν: «Μειέηε 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο (ζπλ) γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηε Γ.Δ. Σαλάγξαο». 

3. Σν ζρεηηθά ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ. κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο Π.Γ.Δ. Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, κε θσδηθό MIS 

2013ΜΠ06600002. 

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

ππνρξέσζεο. 

 

327/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο 

ΑΦΟΙ Π. ΣΙΟΤΛΟΤ 

Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.366,78 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8121.06 κε ηίηιν: «Αγνξέο 

θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.  

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΦΟΙ Π. ΣΙΟΤΛΟΤ Ο.Δ., κε 

βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
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328/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.6662.04 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ Β/Κ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6662.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Β/Κ».  
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. 

 

329/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.6262.05 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ 

ηαρπδηπιηζηεξίσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.552,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.05 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ηαρπδηπιηζηεξίνπ».  
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. 

 

330/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.25.6262.16 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο πηλάθσλ 

απηνκαηηζκνχ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.16 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ».  
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. 
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331/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7134.04 κε 

ηίηιν: «Αλαβάζκηζε 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

Γήκνπ Σαλάγξαο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.960,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7134.04 κε ηίηιν: 

«Αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Γήκνπ Σαλάγξαο 2018».  
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. 

 

332/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6116 κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 130/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6116 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ».  
3. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζία 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. 

 

333/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο: α) 

ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ», β) ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6262.03 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. 

Σαλάγξαο», γ) ηνπ Κ.Α. 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 251/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 8.531,20 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ».   
3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.811,20 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.03 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Σαλάγξαο».   
4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 6.720,80 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.04 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ».   
5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.588,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.05 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ».   
6. 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). 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 
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02.15.6262.04 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε παηδηθψλ 

ραξψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ» 

& δ) ηνπ Κ.Α. 

02.15.6262.05 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε παηδηθψλ 

ραξψλ Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

ππνρξέσζεο. 

 

334/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ ζχληαμε ηεο 

έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Α΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 

2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Α. Καηαξηίδεη ηελ έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2018, σο αθνινύζσο:  

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2018, εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

    

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1/2018  -  31/03/2018 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

ΔΟΓΧΝ 

Πξνυπ/ζκφο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Σαθηηθά έζνδα 9,462,457.45 2,490,573.91 0.263206 2,490,515.22 0.2632 0.999976 

1 

Πξόζνδνη από αθίλεηε 

πεξηνύζηα 27,573.60 3,156.00 0.114457 3,156.00 0.114457 1 

2 Ίξόζνδνη από θηλεηή πεξηνύζηα 116,908.05 29,414.79 0.251606 29,414.79 0.251606 1 

3 

Δζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε 

θαη δηθαηώκαηα 4,629,621.36 1,145,304.65 0.247386 1,145,304.65 0.247386 1 

4 

Δζνδα από ινηπά ηέιε - 

δηθαηώκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ 1,256,983.69 387,563.35 0.308328 387,477.66 0.30826 0.999779 

5 Φόξνη θαη εηζθνξέο 395,114.27 94,082.98 0.238116 94,082.98 0.238116 1 

6 Δζνδα από επηρνξεγήζεηο 2,995,821.48 830,157.14 0.277105 830,157.14 0.277105 1 

7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 40,435.00 922.00 0.022802 922.00 0.022802 1 

1 Δθηαθηα έζνδα 3,852,980.88 85,522.26 0.022196 84,437.84 0.021915 0.98732 

11 

Δζνδα από ηελ εθπνίεζε 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνύζηαο 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

12 

Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 133,720.00 21,804.90 0.163064 21,804.90 0.163064 1 
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13 

Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο 

δαπάλεο 3,322,986.68 1,817.46 0.000547 1,817.46 0.000547 1 

14 

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - 

θιεξνδνζίεο 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

15 

Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα - 

παξάβνια 396,028.63 61,899.90 0.156302 60,815.48 0.153563 0.982481 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 245.57 0.00 0 0.00 0 ######## 

2 

Έζνδα παξειζφλησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 1,852,433.97 252,740.13 0.136437 158,490.99 0.085558 0.627091 

21 Σαθηηθά έζνδα 1,852,433.97 252,740.13 0.136437 158,490.99 0.085558 0.627091 

22 Έθηαθηα έζνδα 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

3 

Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο απφ Π.Ο.Δ. 4,266,367.65 4,628,746.67 1.084939 190,568.90 0.044668 0.041171 

31 Δηζπξάμεηο από δάλεηα 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

32 

Δηζπξαθηέα ππόινηπα 

πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ 

εηώλ 4,266,367.65 4,628,746.67 1.084939 190,568.90 0.044668 0.041171 

4 

Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ 324,715.11 25,128.40 0.077386 11,601.15 0.035727 0.461675 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκόζηνπ 286,042.11 22,854.40 0.079899 9,327.15 0.032608 0.408112 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 38,673.00 2,274.00 0.058801 2,274.00 0.058801 1 

5 

Υξεκαηηθφ ππφινηπν 

πξνεγνχκελνπ Έηνπο 

10,022,577.4

2 10,731,795.81 1.070762 10,731,795.81 1.070762 1 

  χλνια εζφδσλ 

29,456,817.3

7 18,214,507.18   13,667,409.91     

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2087 εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

        

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1/2018 – 31/03/2018 

Κ.Α. 

ΑΝΑΚΔΦΑ

ΛΑΙΧΗ 

ΔΞΟΓΧΝ 

Πξνυπ/ζκφο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έμνδα 13740353.69 8717202.84 1.576234 2255510.52 0.1641523 7130906.44 1743798.42 0.1269107 0.773128 

60 

Ακνηβέο θαη 

έμνδα 

πξνζσπηθνύ 3,138,874.35 3,037,187.19 1.033481 769,345.52 0.2451024 767,382.67 680,262.43 0.2167218 0.8842093 

61 

Ακνηβέο 
αηξεηώλ θαη 

ηξίησλ 1,750,910.15 1,005,070.00 1.742078 198,721.28 0.113496 138,169.33 127,966.91 0.0730859 0.6439517 

62 
Παξνρέο 
ηξίησλ 3,794,274.04 2,454,586.63 1.545789 692,054.29 0.1823944 673,616.50 372,422.78 0.0981539 0.538141 
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63 Φόξνη - ηέιε 109,500.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 0 0.00 0.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 

64 

Λνηπά Γεληθά 

έμνδα 397,119.00 115,423.77 3.44053 50,867.09 0.1280903 

5,010,907.2

7 50,109.27 0.126182 0.985102 

65 

Πιεξσκέο γηα 

ηελ 

εμππεξέηεζε 
δεκνζίαο 

πίζηεσο 145,835.00 145,835.00 1 39,003.89 0.2674522 39,022.49 39,015.49 0.2675317 1.0002974 

66 

Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο 
αλαισζίκσλ 2,479,047.30 1,181,807.47 2.097674 183,125.29 0.0738692 180,017.81 159,231.17 0.0642308 0.8695204 

67 

Πιεξσκέο - 

Μεηαβηβάζεηο 
ζε ηξίηνπο 1,829,793.85 747,565.82 2.447669 296,976.39 0.1623005 296,373.60 289,373.60 0.1581455 0.9743993 

68 Λνηπά Έμνδα 95,000.00 29,726.96 3.195752 25,416.77 0.2675449 25,416.77 25,416.77 0.2675449 1 

7 Δπελδχζεηο 9778401.54 2191121.06 4.462739 240593.99 0.0246046 238170.53 128516.43 0.0131429 0.5341631 

71 

Αγνξέο 

θηηξίσλ, 
ηερληθώλ 

έξγσλ θαη 

πξνκήζεηεο 
παγίσλ 1,488,110.02 593,904.72 2.505638 61,716.17 0.0414729 61,716.17 57,978.56 0.0389612 0.9394387 

73 Έξγα 4,460,361.73 1,030,518.36 4.32827 60,705.20 0.0136099 59,198.81 56,699.47 0.0127119 0.9340134 

74 

Μειέηεο, 
έξεπλεο, 

πεηξακαηηθέο 

εξγαζίεο θιπ 3,818,944.79 537670.83 7.102756 89,145.47 0.023343 88,238.40 13,838.40 0.0036236 0.1552339 

75 

Σίηινη πάγηαο 

επέλδπζεο 

(ζπκκεηνρέο 
ζε 

επηρεηξήζεηο) 10,985.00 29027.15 0.378439 29027.15 2.6424351 29,017.15 0.00 0 0 

8 

Πιεξσκέο 

Π.Ο.Δ., 

απνδφζεηο 

θαη 

πξνβιέςεηο 6204030.27 1319693.09 4.701116 1311761.66 0.211437 469666.05 376944.614 0.060758 0.2873575 

81 

Πιεξσκέο 

Π.Ο.Δ. 1,975,678.16 1119896.76 1.764161 1,111,965.33 0.5628272 394,443.02 302,043.63 0.152881 0.2716304 

82 Απνδόζεηο 473,042.11 199796.33 2.367622 41,723.16 0.4223648 75,223.03 74,900.98 0.1583389 0.3748867 

85 

Πξνβιέςεηο 

κε είζπξαμεο 3,755,310.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 0 0.00 0.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 

9 Απνζεκαηηθφ 92739                 

  
χλνια 

δαπαλψλ 29815524.5 12228017   3807866.17   7838743.02 2249259.464     

 

 



[11] 
 

 

Σα ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2018 εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 
  ηέινο 

Πξνεγνχκελνπ 

έηνπο 

Πξνεγνχκελν 

ηξίκελν 

..Α.. Σξίκελν 

2018 

Μεηαβνιή 

% 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΣΗΔΙ         

  Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 4,635,511.60 4,635,511.60 4,479,498.38   

2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 28.12 28.12 28.12   

3. Λνηπέο απαηηήζεηο 283,445.86 283,445.86 120,975.74   

Β. ΓΙΑΘΔΙΜΑ         

1. Σακείν 0.00 0 4,441.99   

2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 11,007,644.99 11,007,644.99  11,520,136.33   

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ         

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ         

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1,115,744.33 1,115,744.33  105,827.85   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ         

  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ   2   3\2 

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ         
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1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 965,394.56 965,394.56 965,394.56   

2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 74,165.51 74,165.51 53,938.55   

Β. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ         

1. Πξνκεζεπηέο 1,171,634.58 1,171,634.58 1,384,212.36   

3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 33,029.04 33,029.04 151,006.18   

4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 1,028.09 1,028.09 27,101.42   

5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ         

1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ         

2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 276,818.97 276818.97 0.00   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ         

 Οη αλσηέξσ πίλαθεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.  

Β. Η παξνύζα λα ππνβιεζεί ζην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην. 

335/2018 «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: «Καηαζθεπή 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 248/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 81.683,45 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7326.06 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

αγσγνχ νκβξίσλ ζηε Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή αγσγνχ 

νκβξίσλ ζηε Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο Χο εκεξνκελία θαη 

ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
i
 νξίδεηαη ε 07/06/2018, εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 11:00. 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 13/06/2018, εκέξα  
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αγσγνχ νκβξίσλ ζηε ΓΔ 

Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ψξα 11:00.
ii
 

4. Μεηά από ηελ από 26/04/2018 ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζην ΜΗΜΔΓ ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

 Λελνκηά ηακαηάθε, ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ, σο Πξόεδξν.  

 Νηθόιανο Μνύξγνο, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρσβαο – Αληίθπξαο, σο 

ηαθηηθό κέινο. 

 Γεώξγηνο Παπαπαλαγηώηνπ, ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, σο ηαθηηθό κέινο. 

 Γεκήηξεο Σδνπβέιεθεο, ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ, σο αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

 Μαξία Παπαδάρνπ, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Βνησηίαο σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο  

 Βαξβάξα – Παλαγηώηα Αηζώπνπ, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην απφ 26/04/2018 Απνηέιεζκα 

Κιεξψζεσο ΜΗΜΔΓ. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

     

              Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                              

                               Πίθνπ Δπαγγειία  

                                                           
 

 


