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ρεκαηάξη, 11 Ηνπιίνπ 2018
Αξηζκ. Πξση.: 9681

Σαρ.Γ/λζε
: Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1
Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη
Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία
Tειέθσλν
: 22623 51149
ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 26εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ,
ΔΣΟΤ 2018

Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ
(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 26ε
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό
Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή
ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη
παξαθάησ:
Α/Α
Απόθαζεο ΘΔΜΑ
459/2018
(Εθηόο
εκεξήζηαο
δηάηαμε)

ΠΔΡΗΛΖΦΖ

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 1. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 2/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.
πίζησζεο
γηα
ηελ
πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ 2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 598,00 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.01 γηα ηελ θαηαβνιή
πνπ
εθηεινύλ
ρξέε
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, γηα ην ρξνληθό
ιεμηάξρνπ ζηηο Γεκνηηθέο
δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 2018 έσο θαη Ινύληνο 2018, ζην
Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ
δηθαηνύρν θ. Καξαληώλε Αλαζηάζην ηνπ Επακεηλώλδα,
Σαλάγξαο».
ιεμίαξρν ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Σρεκαηαξίνπ.
3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 598,00 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.01 γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 2018 έσο θαη Ινύληνο 2018, ζην
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4.

5.

6.
7.

460/2018

461/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο
γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην 11εο
ηξνπνπνίεζεο
ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ
δήκνπ, έηνπο 2018».

δηθαηνύρν θ. Παπαγηάλλε Αζαλάζην ηνπ Γεσξγίνπ,
ιεμίαξρν ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Οηλνθύησλ.
Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 625,20 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.01 γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 2018 έσο θαη Ινύληνο 2018, ζην
δηθαηνύρν θ. Σπθαξά Αξηζηείδε ηνπ Απνζηόινπ, ιεμίαξρν
ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Ταλάγξαο.
Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 598,00 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.01 γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 2018 έσο θαη Ινύληνο 2018, ζηε
δηθαηνύρν θ. Γεώξγα Ισάλλα ηνπ Δεκεηξίνπ, ιεμίαξρν ηεο
Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Δεξβελνρσξίσλ.
Τα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα
ησλ δηθαηνύρσλ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο.

Απνθαζίδεη νκόθσλα:
Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ 11ε/2018
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2018 σο εμήο:
 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Εζόδσλ 06.00.0621 κε ηίηιν:
“Κάιπςε δαπαλώλ ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ» κε
ην πνζό ησλ 18.900,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε
ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν:
«Απνζεκαηηθό»
 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.15.6471.01 κε ηίηιν:
“Δλίζρπζε αηόκσλ κε αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο» κε
ην πνζό ησλ 15.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε
από ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν:
«Απνζεκαηηθό»
 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.15.6471.05 κε ηίηιν:
“Δπίδνκα θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνύο – ηεηξαπιεγηθνύ
- αθξσηεξηαζκέλνπο» κε ην πνζό ησλ 1.600,00 €
κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ
02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό»
 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.15.6471.08 κε ηίηιν:
“Δπίδνκα παξαπιεγηθώλ – ηεηξαπιεγηθώλ δεκνζίνπ»
κε ην πνζό ησλ 300,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε
από ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν:
«Απνζεκαηηθό»
 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.15.6471.13 κε ηίηιν:
“ηεγαζηηθή ζπλδξνκή» κε ην πνζό ησλ 2.000,00 €
κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ
02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό»

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο
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θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 59.425,92 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.01 κε ηίηιν: «Δλίζρπζε
γηα ηελ πιεξσκή ησλ
αηόκσλ κε αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο», γηα ηελ
πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ
θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ελίζρπζεο αηόκσλ κε αλάγθεο
ζηνπο δηθαηνύρνπο».
βαξηάο αλαπεξίαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάηνο
& Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.620,43 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.02 κε ηίηιν: «Δπίδνκα
αηκαηνινγηθώλ λνζεκάησλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
επηδόκαηνο αηκαηνινγηθώλ λνζεκάησλ, πνπ αθνξά ην
ρξνληθό δηάζηεκα Μάηνο & Ινύληνο 2018, ζηνπο
δηθαηνύρνπο.
3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 15.811,29 €,
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 Μάηνο & Ινύληνο 2018, ζηνπο
δηθαηνύρνπο.
4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.970,77 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.05 κε ηίηιν: «Δπίδνκα
θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνύο – ηεηξαπιεγηθνύο αθξσηεξηαζκέλνπο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο
θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνύο – ηεηξαπιεγηθνύο –
αθξσηεξηαζκέλνπο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα
Μάηνο & Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.745,06 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.08 κε ηίηιν: «Δπίδνκα
παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ δεκνζίνπ», γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ
δεκνζίνπ, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάηνο &
Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 12.817,21 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.09 κε ηίηιν: «Δπίδνκα
ηπθιόηεηαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο
ηπθιόηεηαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάηνο &
Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
7. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.620,43 €,
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 Μάηνο
& Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
8. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.542,09 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.12 κε ηίηιν: «Δπίδνκα ζε
θσθάιαια άηνκα», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο
παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ, πνπ αθνξά ην ρξνληθό
δηάζηεκα Μάηνο & Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
9. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.720,09 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.13 κε ηίηιν: «Δπίδνκα ζε
θσθάιαια άηνκα», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο
ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα
Μάηνο & Ινύληνο 2018, ζηνπο δηθαηνύρνπο.
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10. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

462/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 358/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο
πίζησζεο
γηα
ηελ
πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 59.110,80
€, βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6142.03 κε ηίηιν: «Ακνηβή
εηαηξείαο
ΚΣΔΛ
ελδνδεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο
ΔΠΑΡΥΗΑ
ΘΖΒΧΝ
δαπάλεο εθηέιεζεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο.
Α.Δ.».
3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο
δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΚΣΔΛ ΔΠΑΡΥΗΑ ΘΖΒΧΝ Α.Δ.,
κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
4. Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο.

463/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε
πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 02.20.7325.03 κε
ηίηιν:
«Δπέθηαζε
ειεθηξνθσηηζκνύ
δεκνηηθώλ
δηακεξηζκάησλ» θαη ηνλ
νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ
είζπξαμε
εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο».

464/2018

Απνθαζίδεη νκόθσλα:
1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 799,65 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε
ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηε
ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ηζρύνο 25 ΚVA (No2) κε αξηζκό
παξνρήο 43630833 γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν κέζεο
ηάζεο / ρακειήο ηάζεο ηεο πιαηείαο ζην Άξκα.
2. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ην
αλσηέξσ.
3. Οξίδεη ηε δεκνηηθή ππάιιειν θ. Ληάπε Παξαζθεπή –
Επδνμία ηνπ Παλαγηώηε γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ζρεηηθνύ
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ
πιεξσκή ηεο αλσηέξσ δαπάλεο.
4. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ην
δεκνηηθό ππάιιειν ε 11ε Οθησβξίνπ 2018.
5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο
θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 5/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
02.00.6443
κε
ηίηιν: 2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο
«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη
δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ
εζληθώλ
ή
ηνπηθώλ
πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ
ενξηώλ».
δηαηξνθήο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ενξηήο ηνπ Πξνθήηε
Ηιία, ηεο Τ.Κ. Αζσπίαο, ηεο Δ.Ε. Ταλάγξαο ηνπ Δήκνπ
Ταλάγξαο.
3. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016).
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

465/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
(Ηκεξήζηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.646,32
δηάηαμε)

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν:
«Απνδεκίσζε
γηα ξπκνηνκνύκελα
αθίλεηα
απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζην
δηθαηνύρν θ. Δνπξδνπβέια Λνπθά – Δεκήηξην ηνπ Δέδε.
Τν αλσηέξσ πνζό ζα ζπκςεθηζζεί κε ην πνζό ησλ
14.653,25 € πνπ νθείιεη ν δηθαηνύρνο ζε ρξήκα ζηνλ
Δήκν ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 6920/01-06-2018
έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Δήκνπ
Ταλάγξαο
3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ
δηθαηνύρνπ ΓΟΤΡΓΟΤΒΔΛΑ ΛΟΤΚΑ – ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ηνπ Γέδε, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

πίζησζεο
γηα
ηελ
πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ
ΓΟΤΡΓΟΤΒΔΛΑ
ΛΟΤΚΑ – ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
2.
ηνπ Γέδε»

466/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο
θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 5. Εγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζ. 344/2018 & 345/2018 δεζκεύζεηο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
δηθαηνύρνπ
ΛΤΓΓΟΤ 6. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 456,32 €,
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο
ΜΗΥΑΖΛ».
λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο
δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγόξνπ.
7. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ
δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε
ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,
κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
8. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

467/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 5. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 118/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.
πίζησζεο
γηα
ηελ
πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 6. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 43.352,88
€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.11 κε ηίηιν:
εηαηξείαο
ΥΤΣΖΡΗΑ
«Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ» γηα ηελ
ΣΗΝΣΕΑ - URBAN
πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
INNOVATIONS
M.
νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώ.
IKE».
7. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο
δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΥΤΣΖΡΗΑ ΣΗΝΣΕΑ - URBAN
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INNOVATIONS M. IKE, κε βάζε ηα λόκηκα
δηθαηνινγεηηθά.
8. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

468/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00
€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6162.02 κε ηίηιν: «Δξγαζία
πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 02.20.6162.02 κε
απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ
ηίηιν:
«Δξγαζία
2018».
απνιύκαλζεο
θαη 2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο
κπνθηνλίαο
δεκνηηθώλ
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2017).
θηηξίσλ 2018».
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

469/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10.416,00
€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.02 κε ηίηιν:
πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 02.25.7131.02 κε
«Πξνκήζεηα αλαιπηηθώλ νξγάλσλ γηα ην βηνινγηθό
ηίηιν:
«Πξνκήζεηα
θαζαξηζκό».
αλαιπηηθώλ νξγάλσλ γηα 2. Δηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο
ην βηνινγηθό θαζαξηζκό».
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2017).
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

470/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 50.000,00
€, ζηνλ Κ.Α. 02.00.6737.01 γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο
πίζησζεο
γηα
ηελ
ρξεκαηνδόηεζεο (4ε δόζε) γηα ην έηνο 2018 από ην Δήκν
πιεξσκή
ηεο
Ταλάγξαο ζηε Δεκνηηθή Κνηλσθειή Επηρείξεζε Δήκνπ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
Ταλάγξαο.
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ
2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
δηθαηνύρνπ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ».
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα
λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

471/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ απ’ επζείαο
αλάζεζε
εληνιήο
ζε 1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ
δηθεγόξν
ππνζηήξημεο
ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ
ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ
ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
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Ταλάγξαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 05-05-2017
δήκνπ
ελώπηνλ
ηνπ
(αξηζκόο εθζ. Καηάζ. 104/ΑΠ/24-05-2017) αίηεζε ησλ: 1)
Μνλνκεινύο
Φαθίηζα Μαξία ηνπ Νηθνιάνπ, 2) Παπαζπκεώλ
Πξσηνδηθείνπ
Θεβώλ
Αηθαηεξίλεο ηνπ Μηραήι θαη 3) Παπαζπκεώλ Ειέλεο ηνπ
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο
Μηραήι, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ,
αγσγήο ησλ: 1) Φαθίηζα
ηελ Πέκπηε 20 Σεπηεκβξίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’
Μαξία ηνπ Νηθνιάνπ, 2)
αλαβνιή δηθάζηκν
Παπαζπκεώλ
Αηθαηεξίλεο ηνπ Μηραήι 2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε ζπλνιηθνύ
πνζνύ 238,08 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν:
θαη
3)
Παπαζπκεώλ
«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ
Διέλεο ηνπ Μηραήι θαηά
εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο,
ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο,
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ
3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ
Γήκνπ ρεκαηαξίνπ».
δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε
ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,
κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

472/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ απ’ επζείαο
αλάζεζε
εληνιήο
ζε 1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/ΓΘ
Θεβώλ 87, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ
δηθεγόξν
ππνζηήξημεο
Ταλάγξαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 04/05/2018 αγσγήο
ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
ησλ Παξαζράθε Σππξίδσλα θαη ινηπώλ θαηά ηνπ Δήκνπ
δήκνπ
ελώπηνλ
ηνπ
Ταλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Μνλνκεινύο
Θεβώλ, ηελ 20ε Σεπηεκβξίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’
Πξσηνδηθείνπ
Θεβώλ
αλαβνιή δηθάζηκν
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο
από 04/05/2018 αγσγήο 2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 252,96 €
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο
ηνπ
ππξίδσλα
λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ
Παξαζράθε θαη ινηπώλ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο
θαηά
ηνπ
Γήκνπ
2018.
Σαλάγξαο».
3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο
δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ Θεβώλ 87, κε
βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

473/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα:
γηα ηελ απ’ επζείαο
αλάζεζε
εληνιήο
ζε 1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ
Θεβώλ 87, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ
δηθεγόξν
ππνζηήξημεο
Ταλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο θαζνξηζκνύ
ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
πξνζσξηλήο
ηηκήο
κνλάδνο
απνδεκηώζεσο
δήκνπ
ελώπηνλ
ηνπ
ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ πνπ αζθήζεθε από ηνπο: α)
Μνλνκεινύο
Δθεηείνπ
Αηθαηεξίλε Κνπθιαθε ζπδ. Δεκεηξίνπ, β) Φαξάιακπνπ
Δπβνίαο
θαηά
ηε
Κνπθιαθε ηνπ Δεκεηξίνπ θαη γ) Μαξία Σνπιηαηε ζπδ.
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο
Γεσξγίνπ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Εθεηείνπ Επβνίαο,
θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο
ηελ 18ε Σεπηεκβξίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή
ηηκήο
κνλάδνο
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δηθάζηκν.
απνδεκηώζεσο
2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 357,12 €
ξπκνηνκνύκελσλ
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο
αθηλήησλ πνπ αζθήζεθε
λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ
από ηνπο: α) Αηθαηεξίλε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο
Κνπθιαθε
ζπδ.
2018.
Γεκεηξίνπ,
β)
Υαξάιακπνπ Κνπθιαθε 3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ
δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ κε ΑΜ/Γ Θεβώλ 87, κε
ηνπ Γεκεηξίνπ θαη γ)
βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Μαξία νπιηαηε ζπδ.
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
Γεσξγίνπ.»
παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

474/2018

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο
γηα ηελ έγθξηζε ησλ ππ’
αξηζκ. 1/2018 & 2/2018
πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο
θαη
απνζθξάγηζεο
πξνζθνξώλ
ηνπ
ειεθηξνληθνύ
αλνηρηνύ
δεκόζηνπ
δηαγσληζκνύ
γηα
ηελ
ππεξεζία:
«πληεξήζεηο
θαη
επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ
κέζσλ εηώλ 2018-2020».

Απνθαζίδεη νκόθσλα:
1. Εγθξίλεη ην κε α/α 1/2018 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο
θαη
απνζθξάγηζεο
πξνζθνξώλ
ηνπ
ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
ππεξεζία: «πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ
κέζσλ εηώλ 2018-2020».
2. Εγθξίλεη ην κε α/α 2/2018 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο
θαη
απνζθξάγηζεο
πξνζθνξώλ
ηνπ
ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
ππεξεζία: «πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ
κέζσλ εηώλ 2018-2020».
3. Αλαδεηθλύεη
ην
δηαγσληδόκελν
ΚΟΤΡΣΖ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ Αλδξέα σο πξνζσξηλό αλάδνρν γηα
ηελ
ππεξεζία:
«πληεξήζεηο
θαη
επηζθεπέο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ εηώλ 2018-2020», ν νπνίνο
πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 338.688,00 € πιένλ Φ.Π.Α.,
ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό
ηεο παξνύζαο απόθαζεο, δηόηη ε πξνθνξά ηνπ θξίλεηαη
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο

Ζ πξαθηηθνγξάθνο

Πίθνπ Δπαγγειία
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