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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ρεκαηάξη, 6 Ηνπιίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  9416 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 25εο 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 25ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 

12.00΄ 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 

442/2018 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηε ζχλαςε 

εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Σδηξίηα νθία ην γέλνο 

Υαξίηνπ Γαζθαιάθε, ε 

νπνία έρεη ππνβάιεη 

αίηεζε γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο απφ ην 

Γήκν Σαλάγξαο, ιφγσ 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

πφιεο ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Σνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε ηελ θ. Σδηξίηα νθία 

ην γέλνο Υαξίηνπ Γαζθαιάθε, νύησο ώζηε λα θαηαβάιεη 

ζην Γήκν ην πνζό ησλ ζαξάληα επξώ θαη νγδόληα νθηώ 

ιεπηώλ (40,88 €) σο εηζθνξά ζε ρξήκα, όπσο πξνβιέπεη 

ν λόκνο, γηα ην θνκκάηη γεο πνπ αλαινγεί ζηελ 

ηδηνθηεζία ηεο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ πόιεσο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαηηεζεί 

θάζε δηθαηώκαηόο ηεο 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. 
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443/2018 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 10
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 10
ε
/2018 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δζόδσλ 06.00.1321.03 κε ηίηιν: 

“πληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, 

Γ.Δ. Οηλνθχησλ ζην Γήκν Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-

2018 (Α΄ θάζε)» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

185.000,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.64.7323.06 κε ηίηιν: “ 

πληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, 

Γ.Δ. Οηλνθχησλ ζην Γήκν Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-

2018 (Α΄ θάζε)» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

185.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δζόδσλ 06.00.1321.04 κε ηίηιν: 

“Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. 

Αζσπίαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 175.956,00 

€ κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.64.7323.03 κε ηίηιν: 

“Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. 

Αζσπίαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 175.956,00 

€ κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.7326.15 κε ηίηιν: 

“Δπέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο» θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 156.100,00 € κεηαθέξνληαο 

πίζησζε: 

 Πνζνύ 40.000,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.25.7326.06 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή αγσγνχ 

νκβξίσλ ζηε ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο», 

κέζσ ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Πνζνύ 116.100,00 € από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.30.7323.63 κε ηίηιν: «Αζθαιηφζηξσζε νδψλ ζηε 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή (ΒΗ.ΠΔ.) ΓΔ Οηλνθχησλ», 

κέζσ ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6641.03 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018» κε ην 

πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

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

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6641.03 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018» κε ην 

πνζό ησλ 40.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

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

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6641.03 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018» 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 02.30.6641.03 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018» κε ην 

πνζό ησλ 10.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6641.03 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018» κε ην 

πνζό ησλ 5.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

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

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6641.03 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018» κε ην 

πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 

444/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Βειηίσζε – 

αλαθαηαζθεπή νδνχ 

πξφζβαζεο πξνο ην 

θέληξν γεξνληνινγίαο ζην 

Γήιεζη – Βνησηίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 8874/26-06-2018 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ην έξγν «Βειηίσζε – 

αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην θέληξν 

γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη Βνησηίαο». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 27
ε
 Απξηιίνπ 2018 γηα 

επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Βειηίσζε – αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην 

θέληξν γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη Βνησηίαο», ζηελ 

εηαηξεία ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Η. ΑΚΔΛΛΑΡΑΚΖ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε πξνζθεξόκελε 

Μέζε Σεθκαξηή Έθπησζε Δκ=60,87%. 

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

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

445/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 9028/28-06-2018 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 02
ε
 Μαίνπ 2018, γηα 
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ζθπξνδέκαηνο 2018». 

 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο», ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΙΔΕΡΑΚΗ ΜΠΕΣΟΝ ΙΚΕ ν 

νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 48.890,00 € πιένλ Φ.Π.Α.24% πνζνύ 

11.733,60€, ήηνη ζύλνιν 60.623,00 €. 

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

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

446/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 1
νπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

πιαηείαο ζην Σ.Κ. 

Άξκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 160/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 25.572,19 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7322.13 κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

πιαηείαο ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο», γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: « Καηαζθεπή πιαηείαο 

ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο». 
3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΚΟΦΗΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ - 

ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, 

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. 

 

447/2018  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 3
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 4.605,13 €, 

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 3
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. 

 

448/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 17.384,80 
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πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7134.04 κε 

ηίηιν: «Αλαβάζκηζε 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

Γήκνπ Σαλάγξαο 2018 

(Ζ/Τ)». 

 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7134.04 κε ηίηιν: 

«Αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο».  
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. 

 

449/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6142.16 κε 

ηίηιν: «Τπεξεζίεο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

Καλνληζκφ 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.180,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6142.16 κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ κε ηνλ Καλνληζκφ 

2016/679 ηνπ Δπξσπατθνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ».  
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. 

 

450/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ απφ ηνλ 

νξηζκφ ηεο σο ππφινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

188/2018 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 2.321,83 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. 

Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

451/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

ΓΟΤΡΓΟΤΒΔΛΑ 

ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ζπδ. 

Καηζαξνχ Λνπθά.» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 518,33 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε 

γηα ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα - απαιινηξηψζεηο» γηα ηελ 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνύρν θ. Γνπξδνπβέια 

Υαξίθιεηα ζπδ. Καηζαξνύ Λνπθά. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΓΟΤΡΓΟΤΒΔΛΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ζπδ. 

Καηζαξνχ Λνπθά, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

452/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.101,60 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: 

«Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα - 
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ΓΚΡΗΣΕΑΛΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ» 

 

απαιινηξηψζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε 

δηθαηνύρν θ. Γθξηηδάια Αηθαηεξίλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΓΚΡΗΣΕΑΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

453/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

ΓΚΡΗΣΕΑΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.836,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: 

«Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα - 

απαιινηξηψζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε 

δηθαηνύρν θ. Γθξηηδάια Αζαλάζηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ ΓΚΡΗΣΕΑΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

454/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

δήκνπ ελψπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ Βαζηινχ 

Θσκατδαο θαη ινηπψλ 

θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαζνιηθνχ 

δηαδφρνπ ησλ ήδε 

θαηαξγεζέλησλ Γήκσλ 

ρεκαηαξίνπ, 

Οηλνθχησλ, Σαλάγξαο 

θαη Γεξβελνρσξίσλ.» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ 

ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 28-04-2013 αγσγήο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Βαζηινύ Θσκαίδαο θαη 

ινηπώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ δηαδόρνπ 

ησλ πξώελ Γήκσλ ρεκαηαξίνπ, Οηλνθύησλ, Σαλάγξαο 

θαη  Γεξβελνρσξίσλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ Πέκπηε 26 

Ινπιίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε ζπλνιηθνύ 

πνζνύ 184,76 € 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. 

 

455/2018 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ 
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δηθεγφξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

δήκνπ ελψπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ Βνπηπξηάδε 

Απφζηνινπ θαη ινηπψλ 

θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαζνιηθνχ 

δηαδφρνπ ησλ ήδε 

θαηαξγεζέλησλ Γήκσλ 

ρεκαηαξίνπ, 

Οηλνθχησλ, Σαλάγξαο 

θαη Γεξβελνρσξίσλ.» 

 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ 

ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 28-04-2013 αγσγήο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Βνπηπξηάδε Απόζηνινπ θαη 

ινηπώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ δηαδόρνπ 

ησλ πξώελ Γήκσλ ρεκαηαξίνπ, Οηλνθύησλ, Σαλάγξαο 

θαη  Γεξβελνρσξίσλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ηελ Πέκπηε 19 

Ινπιίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε ζπλνιηθνύ πνζνύ 

184,76 € 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. 

 

456/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΑ.»  

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.737,94 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.841,11 €, 

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 3.870,64 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

5. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ  ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

457/2018 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 72,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
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ΗΑ Ο.Δ.»  

 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.982,10 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 300,56 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 71,23 €, 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 108,83 €, 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 εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε  

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

8. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

458/2018 «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 πιηθψλ 

χδξεπζεο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 39/2018 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2018, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

73.637,61 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 174/2018 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.637,61 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθψλ χδξεπζεο 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: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 2018»,  

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.637,61 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ  λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά 

γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Γε γίλνληαη 

δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 
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32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ), ηελ 23/07/2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα  

10:00 έσο 10:30 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 δηαγσληζκνχ ζηε 

Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

      

     Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  


