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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 39εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2018 

 

 

          Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 39ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

580/2018 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 73390,  θαη 

ηελ θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«θαηαζθεπή αγσγνύ 

νκβξίσλ ζηελ Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 24/09/2018 πξαθηηθό ΙΙ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΖΓΖ 73390 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΧΓΟΤ ΟΜΒΡΙΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 13
ε
 

Ηνπλίνπ 2018 γηα επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ ζηε 
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 Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο», ζηελ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΔΡΓΟΓΟΜΙΚΗ 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΒΔΣΔ κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

49,17% επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο 

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

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

581/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε ζπγθξόηεζε: α) 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο - 

αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ ηαθηηθώλ 

δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ, 

β) επηηξνπήο δηελέξγεηαο - 

αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ ηαθηηθώλ 

δηαγσληζκώλ ππεξεζηώλ, γ) 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο - 

αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ ζπλνπηηθώλ 

δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ & 

δ) επηηξνπήο δηελέξγεηαο - 

αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ ζπλνπηηθώλ 

δηαγσληζκώλ ππεξεζηώλ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1α.  πγθξνηεί επηηξνπή δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο 

απνηειεζκάησλ ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ 

πξνκεζεηψλ, γηα ην Γήκν, απφ ηξία (3) κέιε, σο 

εμήο: 

 

 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε αιεκή Ηνπιία 

ηνπ Γεσξγίνπ. 

Αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

νξίδεηαη ε Κιεηεξηλνχ Αγγειηθή ηνπ Νηθνιάνπ. 

 

1β.  πγθξνηεί επηηξνπή δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο 

απνηειεζκάησλ ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ 

ππεξεζηψλ, γηα ην Γήκν, απφ ηξία (3) κέιε, σο 

εμήο: 

 

Α/Α Σαθηηθά κέιε 

1 ΑΛΔΜΖ ΗΟΤΛΗΑ ηνπ Γεσξγίνπ  

2 ΚΛΖΣΖΡΗΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ηνπ 

Νηθνιάνπ  

3 ΒΟΓΓΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ 

Γεκεηξίνπ  

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1 ΦΟΤΚΖ ΓΗΑΜΑΝΣΩ ηνπ Γεσξγίνπ  

2 ΚΑΡΑΜΟΤΕΑ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ 

Γεσξγίνπ  

3 ΩΣΑ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ Ησάλλε  

Α/Α Σαθηηθά κέιε 

1 ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ Υξήζηνπ  

2 ΚΑΛΜΠΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ 

3 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΖ ΑΡΔΣΖ ηνπ Ζιία 

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1 ΜΑΜΑΛΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ Λεσλίδα  

2 ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ 

Γεσξγίνπ 

3 ΛΗΑΠΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ – ΔΤΓΟΞΗΑ ηνπ 

Παλαγηψηε  
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Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε αξαθίδνπ 

Μαξία ηνπ Υξήζηνπ. 

Αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

νξίδεηαη ν Καικπέλεο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

 

1γ.  πγθξνηεί επηηξνπή δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο 

απνηειεζκάησλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ 

πξνκεζεηψλ, γηα ην Γήκν, απφ ηξία (3) κέιε, σο 

εμήο: 

 

 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Καξχγηαλλεο 

Δπάγγεινο ηνπ Υξήζηνπ. 

Αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

νξίδεηαη ε Γθέθα Αζαλαζία ηνπ Γεσξγίνπ. 

 

1δ.  πγθξνηεί επηηξνπή δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο 

απνηειεζκάησλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ 

ππεξεζηψλ, γηα ην Γήκν, απφ ηξία (3) κέιε, σο 

εμήο: 

 

 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Σζηψλεο 

Αλέζηεο ηνπ Ησάλλε. 

Αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

Α/Α Σαθηηθά κέιε 

1 ΚΑΡΤΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ 

Υξήζηνπ  

2 ΓΚΔΚΑ ΑΘΑΝΑΗΑ ηνπ Γεσξγίνπ  

3 ΑΓΑΜ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ Νηθνιάνπ  

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1 ΒΟΓΓΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ 

Γεκεηξίνπ  

2 ΝΗΚΑ ΩΣΖΡΗΑ ηνπ Νηθνιάνπ 

3 ΓΔΩΡΓΑ ΗΩΑΝΝΑ ηνπ Γεκεηξίνπ 

Α/Α Σαθηηθά κέιε 

1 ΣΗΩΝΖ ΑΝΔΣΖ ηνπ Ησάλλε 

2 ΝΗΚΑ ΩΣΖΡΗΑ ηνπ Αζαλαζίνπ 

3 ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ηνπ Γεσξγίνπ 

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1 ΩΣΑ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ Ησάλλε 

2 ΜΠΔΛΔΓΡΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ 

Ησάλλε 

3 ΛΗΑΠΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ Δπαγγέινπ 
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νξίδεηαη ε Νίθα σηεξία ηνπ Αζαλαζίνπ. 

 

1ε. Οξίδεη ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο λα αζθνχλ ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο 

ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ, 

β) ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή 

ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ή 

ζχκπξαμεο θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, 

ε) εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή 

ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

ζη) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,  

δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηεί γηα θάζε 

ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί 

ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θάζε άιιεο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

1ζη. Οη αλσηέξσ επηηξνπέο ζα έρνπλ εηήζηα δηάξθεηα, 

ήηνη απφ 23/11/2018 έσο 22/11/2019. Οη 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ 

ζα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ αλσηέξσ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα 

νινθιεξσζνχλ απφ ην ίδην φξγαλν.  

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα 

αλσηέξσ κέιε ησλ επηηξνπψλ. 

 

582/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

ύξκα Ινπιία ηνπ 

Γεκεηξίνπ, ε νπνία έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο από 

ην Γήκν Σαλάγξαο, ιόγσ 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

πόιεο ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ θ. χξκα 

Ηνπιία ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Κιενπάηξαο, ζπδ. 

Σδίκα Γεκεηξίνπ, νχησο ψζηε ν Γήκνο λα ηεο 

θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ δέθα 

πέληε επξψ θαη δέθα νθηψ ιεπηψλ (2.615,18 €) σο 

απνδεκίσζε, φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο, γηα ην 

θνκκάηη γεο πνπ αλαινγεί ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξαηηεζεί θάζε δηθαηψκαηφο 

ηεο γηα πξνζβνιή ηφζν ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη 

αλαινγηζκνχ φζν θαη ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
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ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ. 

 

583/2018  «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. 213/2018 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο, ζην 

δηθεγφξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

213/2018 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 99,20 € ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31,  κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

584/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηνλ νξηζκό 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα 

ην έξγν κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο»  

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε 

θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 

ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.122,00 επξψ.  

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 4/12/2018 εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ.  

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 

ε.10/12/2018, εκέξα. Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο 

δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί 

θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 
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εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Β. Μεηά απφ ηελ απφ 25/10/2018 ειεθηξνληθή θιήξσζε 

πνπ δηεμήρζε ζην ΜΖΜΔΓ θαη ηελ απφ 25/10/2018 

θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ απφ ηνπο εμήο:  

Σαθηηθά Μέιε 

1. Λεκνληά ηακαηάθε, ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ  

2. Γήκεηξα Βήηηα, ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο 

3. σηεξία Νίθα, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ., 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1. ηπιηαλφο Καξακνπζθεηαο, ΠΔ Αγξνλφκσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Βνησηίαο. 

2. Αλέζηεο Σζηψλεο, ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  

3. σηεξία Νίθα ηνπ Αζ., Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ., 

ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, ην απφ 25/10/2018 

Απνηέιεζκα Κιεξώζεσο ΜΗΜΔΓ θαη ην απφ 

25/10/2018 πξαθηηθό θιήξσζεο ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

585/2018  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο 

ππνρξεσηηθήο 

αλακόξθσζεο ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 

Γξάζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο γηα ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2018, ζύκθσλα κε ην 

λέν ζύζηεκα ζηνρνζεζίαο 

θαη ειέγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ απφ 24/10/2018 εηζήγεζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο πεξί ππνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο έηνπο 2018, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο θάησζη 

πίλαθεο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 
 

Β. Δγθξίλεη ηελ ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε, ζχκθσλα 

κε ηελ 44485/06-08-2018 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ., ηεο 

ηνρνζεζίαο (Ο.Π.Γ.) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ 

Γήκνπ, φπσο ν αθφινπζνο Πίλαθαο. 

Γ. Σελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ππνρξεσηηθή 
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αλακφξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα εγθχθιην. 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε ζα ππνβιεζεί γηα ηνλ απαηηνχκελν 

έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

 

                  

Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                             

          Πίθνπ Δπαγγειία  


