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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ρεκαηάξη, 11 επηεκβξίνπ 2018                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ          Αξηζκ. Πξση.:  12380 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 33εο 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 33ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 

2018, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 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 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

538/2018 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ 

νξηζκό ππνιόγνπ είζπξαμεο 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε Γεκήηξην ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 
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ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο». 

 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.045,00 €, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ 

δηαδηθαζία ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ ησλ νρεκάησλ ηνπ δήκνπ καο κε αξηζκό θπθινθνξίαο 

ΚΗΗ 4497, ΚΗΗ 4454, ΚΗΤ 6288, ΚΗΤ 6291, ΚΗΗ 4459, ΚΗΗ 4455, ΚΗΤ 6143, 

ΚΗΤ 6268, ΚΗΤ 6145, ΒΙΜ 9199, ΚΗΤ 6264, ΚΗΗ 4453, ΚΗΤ 6275, ΚΗΤ 6289, 

ΚΗΤ 6137, ΚΗΤ 6135, ΚΗΤ 1047, ΚΗΤ 6292, ΒΙΜ 9282, ΚΗΤ 6138, ΚΗΤ 6290, 

ΚΗΤ 6257, ΚΗΤ 6122, ΚΗΤ 6252, ΚΗΤ 6284, ΚΗΤ 6257, ΚΗΤ 6285, ΚΗΤ 6121, 

ΚΗΤ 6286, ΚΗΤ 6294 & ΚΗΤ 6280. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε  30
ε
 

Ννεκβξίνπ 2018.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

539/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ 

πξαθηηθνύ ΙΙ, ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε 

α/α ΔΗΓΗ 73443,  θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γ.Δ. 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό ΙΙ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΗΓΗ 73443 «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΙ ΟΓΧΝ Γ.Δ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε 

ηελ 28
ε
 Ινπλίνπ 2018 γηα επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γ.Δ. Σαλάγξαο», ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

ΔΡΓΟΓΟΜΙΚΗ ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΒΔΣΔ κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 58,36% επί ησλ ηηκώλ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο 

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

 

540/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο 

ζε δηθεγόξν λα ζπληάμεη 

αίηεζε θαζνξηζκνύ 

πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο 

απνδεκηώζεσο 

ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ θαη 

λα ηελ θαηαζέζεη ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ ηελ εληνιή λα ζπληάμεη αίηεζε θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο 

ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηα Ο.Σ. 60, 92 , 94, 95 θαη 97 όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’ 

αξηζ. πξση. 8585/27-07-2016 έθζεζε πξνεθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 

2882/2001θαη λα ηελ θαηαζέζεη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Δπβνίαο.  

2. Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 172,36 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ 
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ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

541/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 

412/2018 απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο θαη ηελ έγθξηζε 

ηεο ππ’ αξηζ. 420/2018 

αλάθιεζεο δέζκεπζεο.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ νιηθή αλάθιεζε ηεο Α.Α.Τ. 412/2018 θαη ηελ 420/2018 αλάθιεζεο 

δέζκεπζεο γηα ηα αθόινπζα πνζά αλά ΚΑΔ Δμόδσλ: 

 

Α/Α Κ.Α.Δ. 
Κσδηθόο 

Αλάθιεζεο 

Α/Α 

Αλάθι. 
Ηκεξνκελία Αμία Αλάθιεζεο 

1 02.21.20.7325.04 420 1 04/09/2018 5.787,13 

    ύλνια 5.787,13 
 

542/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο 

ζε δηθεγόξν ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ησλ: 1) 

Φαθίηζα Μαξία ηνπ Νηθνιάνπ, 

2) Παπαζπκεώλ Αηθαηεξίλεο 

ηνπ Μηραήι θαη 3) 

Παπαζπκεώλ Διέλεο ηνπ 

Μηραήι θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαζνιηθνύ δηαδόρνπ 

ηνπ Γήκνπ ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ,  θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 

05-05-2017 (αξηζκόο εθζ. Καηάζ. 104/ΑΠ/24-05-2017) αίηεζε ησλ: 1) Φαθίηζα Μαξία 

ηνπ Νηθνιάνπ, 2) Παπαζπκεώλ Αηθαηεξίλεο ηνπ Μηραήι θαη 3) Παπαζπκεώλ Διέλεο ηνπ 

Μηραήι, ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2018 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 

2. Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 238,08 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ 

ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, 
κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

543/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο 

ζε δηθεγόξν ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αλσλύκνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 

3431, ηελ εληνιή ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ,  θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 10-12-2014 (κε αξ. 

θαηαζ. Γηθνγξάθνπ 19646/2014) αγσγήο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ. 

ΓΙΑΝΝΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
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εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ. 

ΓΙΑΝΝΟ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ – 

ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ – 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ» θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ – ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ», ηελ 10ε Οθησβξίνπ 2018 

θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 

2. Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 378,20 € θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΚΟΡΛΟΤ 

ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

544/2018 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ 

θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηε 

κίζζσζε αθηλήηνπ, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε 

ηνπ 2/ζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ 

Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ. αξηζκ. πξση. 12271/07-09-2018 πξαθηηθό δηελέξγεηαο Β΄ θάζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο  γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 

2/ζέζηνπ λεπηαγσγείνπ Οηλνθύησλ. 

2. Καηαθπξώλεη ηε δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε ζηέγαζε ηνπ 2/ζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ Οηλνθύησλ ζηελ ηδηνθηήηξηα ΚΛΙΑ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ,  ε νπνία πξνζέθεξε ην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηζόγεην όξνθν ηνπ δηώξνθνπ κεζ’ ππνγείνπ θηηξίνπ, κεηά ηνπ απιείνπ ηνπ ρώξνπ 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεσο ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε κεηθηό εκβαδό ηζνγείνπ 167,00 η.κ. θαη ην 

νπνίν βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Καιήο Θειήζεσο 2, ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα επξώ (1.240,00 €) κεληαίσο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ κηζζσκάησλ. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

ζα δηαξθέζεη δώδεθα (12) έηε αξρνκέλεο από ηεο εκέξαο εγθαηάζηαζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζην αθίλεην ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο δηαθήξπμεο (244/2015 απόθαζε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα όιεο ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο.  

 

      

          Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                              

                             Πίθνπ Δπαγγειία  


