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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ρεκαηάξη, 13 Ηνπλίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  8191 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 22εο 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 22ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

401/2018 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑΚΟ 

ΑΒΔΔ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 317/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.102,48 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.07 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ξαθηώλ ηύπνπ Dexion» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηε δαπάλε ηεο πξνκήζεηα ξαθηώλ ηύπνπ Dexion. 

3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑΚΟ ΑΒΔΔ, κε βάζε  ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 
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ππνρξέσζεο. 

 

402/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Γηάλνημε νδώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

πόιεσο ζηε Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 7686/04-06-2018 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ην έξγν «Γηάλνημε 

νδώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ΓΔ 

ρεκαηαξίνπ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 26
ε
 Μαξηίνπ 2018 γηα 

επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Γηάλνημε νδώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο 

ζηε ΓΔ ρεκαηαξίνπ», ζηελ εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ 

ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. κε πξνζθεξόκελε Μέζε 

Τεθκαξηή Έθπησζε Δκ=60,27%.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

403/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απνδνρή δσξεάο 

βηβιίσλ από ηνλ θ. 

Βνιηώηε Νηθόιαν». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Τελ απνδνρή ηεο δσξεάο βηβιίσλ ηνπ θ. Βνιηώηε Νηθόιανπ, 

θαηνίθνπ Γειεζίνπ, από ην Γήκν καο, ε νπνία θξίλεηαη 

επσθειήο, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηηο θαηά λόκν πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο. 

 

404/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 3
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ».  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 162/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 13.053,26 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.13 κε ηίηιν: « Αλάπιαζε 

εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ», γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 3
νπ

 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπιαζε εηζόδνπ 

Σ.Κ. Κιεηδηνύ». 
3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΓΔΡΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Τν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΣΑΤΑ 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 263/2017 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

405/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6654.02 κε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.500,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6654.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ».  
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ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ πιηθνύ». 

 

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. 

 

406/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6654.02 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ πιηθνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.999,80 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6654.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ».  
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. 

 

407/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

ΓΚΡΗΣΕΑΛΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Αλαβάιεη ην ζέκα γηα ιήςε απόθαζεο ζε επόκελε 

ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ πξνεγεζεί ε 

γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ θαη ε ιήςε απόθαζεο από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 56/2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

 

408/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΓΚΡΗΣΕΑΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Αλαβάιεη ην ζέκα γηα ιήςε απόθαζεο ζε επόκελε 

ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ πξνεγεζεί ε 

γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ θαη ε ιήςε απόθαζεο από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 56/2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

 

409/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 

κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

Κ.Υ. νηθηζκνύ 

θνύξησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 318/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 139.270,55 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7332.22 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

Κ.Υ. νηθηζκνύ θνύξησλ». 

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Αλάπιαζε Κ.Υ. νηθηζκνύ θνύξησλ» θαη ζπληάζζεη 

ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 
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20/07/2018  εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 11.00π.κ. Ωο 

εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ 

πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 26 /07/18 , εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 

11.00π.κ 

4. Μεηά από ηελ από 05/06/2018 ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ 

δηεμήρζε ζην ΜΗΜΔΓ ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο :  

 Νηθόιανο Μνύξγνο, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρσβαο – 

Αληίθπξαο  

 Αλαζηαζία Γεκεηξηάδνπ, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ 

 Μαξία Παηζαιε, ΤΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο  

 Γξεγόξεο Ηιηόπνπινο, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο Γήκνπ Οξρνκελνύ. 

 Γηώξγνο Σηάκνπ, ΤΔ Μεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ  

 Αλέζηεο Τζηώλεο, ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο  

Ωο Πξόεδξνο νξίδεηαη Νηθόιανο Μνύξγνο, ΠΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρσβαο – 

Αληίθπξαο, κε αλαπιεξσηή ην Γξεγόξε Ηιηόπνπινο, ΠΔ 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Γήκνπ Οξρνκελνύ 

Σηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην από 10/05/2018 Απνηέιεζκα 

Κιεξώζεσο ΜΖΜΔΓ. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

410/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 

Α915/2018 απόθαζεο ηνπ 

Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ 

Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν 

ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 3431, κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Πεηξαηώο, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. Α915/2018 

απόθαζεο ηνπ Γ΄ Τκήκαηνο ηνπ Τξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά, 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 λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018. 

3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 
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δηθαηνύρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431,  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

411/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: 

«Τιηθά ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.997,20 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: «Τιηθά 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ».  
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. 

 

412/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε ζύλαςε 

εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηνλ θ. 

Γεσξγίνπ Γεώξγηνπ ηνπ 

Αζαλαζίνπ, ν νπνίνο έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

από ην Γήκν Σαλάγξαο, 

ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ 

ζρεδίνπ πόιεο 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Τνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε ηνλ θ. Γεσξγίνπ 

Γεώξγηνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, νύησο ώζηε ν Γήκνο λα ηνπ 

θαηαβάιεη ην πνζό ησλ νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

ζαξάληα ελλέα επξώ θαη εμήληα ιεπηώλ (8.549,60 €) σο 

απνδεκίσζε, όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο, γηα ην θνκκάηη γεο 

πνπ αλαινγεί ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 

παξαηηεζεί θάζε δηθαηώκαηόο ηνπ γηα πξνζβνιή ηόζν ηεο 

πξάμεο εθαξκνγήο θαη αλαινγηζκνύ όζν θαη ηνπ 

εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ. 

 

413/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε ζύλαςε 

εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηνλ θ. 

Γνπξδνπβέια Λνπθά – 

Γεκήηξην ηνπ Γέδε, ν 

νπνίνο έρεη ππνβάιεη 

αίηεζε γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο από ην 

Γήκν Σαλάγξαο, ιόγσ 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

πόιεο ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Τνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε ηνλ θ. Γνπξδνπβέια 

Λνπθά – Γεκήηξην ηνπ Γέδε, γηα ηελ θαηαβνιή πνζνύ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα έμη επξώ θαη ηξηάληα 

δύν (3.646,32 €) σο απνδεκίσζε, όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο, 

γηα ην θνκκάηη γεο πνπ αλαινγεί ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαηηεζεί θάζε δηθαηώκαηόο ηνπ γηα 

πξνζβνιή ηόζν ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη αλαινγηζκνύ 

όζν θαη ηνπ εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ. Τν αλσηέξσ πνζό 

πνπ νθείιεηαη ζην δηθαηνύρν ζα ζπκςεθηζζεί κε ην πνζό 

ησλ 14.653,25€ πνπ νθείιεη ν δηθαηνύρνο  ζε ρξήκα ζηνλ 

Γήκν ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ.πξση.  6920/01-062018  

έγγξαθν ηεο Γ/ΝΣΗΣ  Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ 

Ταλάγξαο 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
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ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ. 

 

414/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην 9
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ 9
ε
/2018 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6142.16 κε ηίηιν: 

“Ακνηβή ΚΣΔΛ γηα παξνρή ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ» 

θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 150.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7332.02 κε ηίηιν: 

“Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Σ.Κ. Αγ. Θσκά» κε ην 

πνζό ησλ 14.850,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 

415/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ νξζή επαλάιεςε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 361/2018 

απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο 

απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο, ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηνλ 

νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 

κε ηίηιν: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ 

από ην δηπιηζηήξην 

Οηλνθύησλ ζηε δεμακελή 

ζηε ζέζε «Πύξγνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Τελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 361/2018 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 208/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 223.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.17 κε ηίηιν: 

«Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ από ην 

δηπιηζηήξην Οηλνθύησλ ζηε δεμακελή ζηε ζέζε 

«Πύξγνο». 

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ από ην 

δηπιηζηήξην Οηλνθύησλ ζηε δεμακελή ζηε ζέζε 

«Πύξγνο» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο σο 

θαησηέξσ. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
i
 νξίδεηαη ε 

17/7/2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. Χο 

εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 23/7/2018, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 11:00 π.κ. 

4. Μεηά από ηελ από 02/04/2018 θιήξσζε πνπ δηεμήρζε 

ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο :  

 Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Π.Δ. 

 Αλέζηεο Τζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ., κε 
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αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν Καξύγηαλλε, Φεκηθό 

Μεραληθό Π.Δ. 

 Νίθα Σσηεξία ηνπ Νηθ., Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τ.Δ., 

κε αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα Σσηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθό 

Μεραληθό Τ.Δ. 

Ωο Πξόεδξνο νξίδεηαη ε Γέζπνηλα Καξακνπδά, 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία 

Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ. 

 

Σηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην από 02/04/2018 

Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΖΜΔΓ θαη ην από 

02/04/2018 πξαθηηθό θιήξσζεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ 

 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

416/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο  γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 600,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.10.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ» γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο κε 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6145, ΚΗΥ 6143, ΚΗΥ 

6274 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.200,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.20.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ» γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο κε 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6135, ΜΔ 55610, ΚΗΥ 

1022, ΚΗΥ 6285, ΜΔ 82369, ΚΗΥ 1023, ΜΔ 61716, 

ΚΗΥ 6294, ΚΗΥ 1025, ΚΗΥ 6120, ΚΗΥ 6138, ΚΗΥ 

1026 & ΚΗΗ 4461 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.500,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.25.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ» γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο κε 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ΚΗΥ 1047, ΜΔ 49331, ΚΗΥ 

6251, ΚΗΥ 6148 & ΚΗΥ 6134 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 400,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.30.6252  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεραλεκάησλ – ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ» γηα ηελ 

αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ΚΗΥ 

6275 & ΚΗΗ 4462. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.300,00 €, 

ζηνλ Κ.Α. 02.70.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ» γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ 

κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ΚΗΥ 1024, ΚΗΗ 4498, ΚΗΗ 

4463 & ΚΗΗ 4496 

6. 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). 
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7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

417/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΑΦΑΛΖ Π. 

ΑΠΟΣΟΛΖ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 103/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.116,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.8115.06 κε ηίηιν: «Γηάθνξα 

έμνδα Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε πξνκήζεηα 

ςεθηαθώλ θαξηώλ ηαρνγξάθσλ νδεγώλ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο. 

3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΑΦΑΛΖ Π. ΑΠΟΣΟΛΖ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

       

 

     Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  

                                                           
 


