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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Σασ.Γ/νζη
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Σασ.Κώδικαρ: 32009 - σημαηάπι
Πληποθοπίερ : Πίκος Δςαγγελία
Tηλέθυνο
: 22623 51.149
ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 1ηρ ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηακηική) ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, ΔΣΟΤ 2019
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 1η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2019, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 ηνπ
κήλα Ηανοςαπίος ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 18:00 μ.μ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην
Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ
νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:

Α/Α
Απόθαζηρ
1

ΘΔΜΑ
Σποποποίηζη

ηος

Οπγανιζμού

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δζυηεπικήρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

Τπηπεζίαρ ηος Γήμος για ζύζηαζη θέζευν Σξνπνπνηεί ην άξζξν 25 ηνπ πθηζηάκελνπ ΟΔΤ (Φ.Δ.Κ. 2232/η.Β/04-10πποζυπικού ηος ππογπάμμαηορ «Βοήθεια ζηο 2011) σο εμήο:
πίηι

πζηήλνληαη ηέζζεξηο (4) λέεο νξγαληθέο ζέζεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ σο
εμήο:

1

Αςξάνονηαι καηά δύο (2) οι θέζειρ ΣΔ Κοινυνικών Λειηοςπγών ώζηε
ζην ζύλνιν νη ζέζεηο λα είλαη ηξεηο (3)
ςζηήνεηαι μια (1) νέα θέζη ΓΔ Βοηθών Νοζοκόμυν
ςζηήνεηαι μία (1) νέα θέζη ΤΔ Οικογενειακών Βοηθών.
Γηα ηε κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ πξνζσπηθνύ, εηδηθά γηα ην νηθνλνκηθό
έηνο 2019, ε κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ πξνζσπηθνύ θαιύπηεηαη από ηηο
πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4483/2017, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη απνδίδνληαη κε απόθαζε
ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο δήκνπο.
Από ην 2020 θαη εθεμήο, εγγξάθεηαη εηδηθή πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ε νπνία απνδίδεηαη κε απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο δήκνπο (Α.Λ.Δ./Τπ. Δζσηεξηθώλ
2310401001).
Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο πξνο έγθξηζε.
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ειζόδοςεξόδος οσημάηυν επί οδού πος ανήκει ζηο
δημοηικό

οδικό

δίκηςο

ζηιρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σην έγκπιζη διαμόπθυζηρ «Διζόδος-Δξόδος» οσημάηυν ζηιρ

ςθιζηάμενερ ςθιζηάμενερ

εγκαηαζηάζειρ

ηηρ

εηαιπείαρ

“JACOBS

DOUWE

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ «JACOBS DOUWE EGBERTS GR Δ.Π.Δ.” κε πξόζσπν ζε νδό πνπ αλήθεη ζην δεκνηηθό νδηθό
EGBERTS GR Δ.Π.Δ.» ζηη θέζη «ΣΔΜΠΔΛΗ» ηηρ δίθηπν ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200

2

Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Οινοθύηυν ηος Γήμος ηνπ Γεσξγίνπ Μάκαιε Γηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ όπσο
Σανάγπαρ

ζπκπιεξώζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ
Σαλάγξαο
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ειζόδοςεξόδος οσημάηυν επί οδού πος ανήκει ζηο
δημοηικό

οδικό

μιζθυμένερ

δίκηςο

ζηιρ

εγκαηαζηάζειρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σην έγκπιζη διαμόπθυζηρ «Διζόδος-Δξόδος» οσημάηυν ζηιρ

ςθιζηάμενερ ςθιζηάμενερ μιζθυμένερ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ “ ΒΗΜΔΞ

ηηρ

εηαιπείαρ ΑΓΟΤΡΕΔΝΗΣΕΗΓΖ Α.Β.Δ.Δ.” κε πξόζσπν ζε νδό πνπ αλήθεη ζην

«ΒΗΜΔΞ ΑΓΟΤΡΕΔΝΗΣΕΗΓΖ Α.Β.Δ.Δ.» ζηη θέζη δεκνηηθό νδηθό δίθηπν ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα
“ΣΔΜΠΔΛΗ” ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Οινοθύηυν θιίκαθαο 1:250 ηνπ ηπιηαλνύ Θενδώξνπ Γηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ
ηος Γήμος Tανάγπαρ

Μεραληθνύ όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ Γήκνπ Σαλάγξαο
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ειζόδοςεξόδος οσημάηυν επί οδού πος ανήκει ζηο
δημοηικό

οδικό

δίκηςο

ζηιρ

μιζθυμένερ

εγκαηαζηάζειρ

“Α.ΚΖΡΤΚΟ

ΜΟΝ-ΠΖ

«ΚΟΚΚΗΝΟ

ΥΧΜΑ»

ζηη

ζηη

Γημοηική

Σανάγπαρ ηος Γήμος Tανάγπαρ

Σην έγκπιζη διαμόπθυζηρ «Διζόδος-Δξόδος» οσημάηυν ζηιρ

ςθιζηάμενερ ςθιζηάμενερ μιζθυμένερ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ “Α.ΚΖΡΤΚΟ

ηηρ

Δ.Π.Δ.”

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

εηαιπείαρ ΜΟΝ-ΠΖ Δ.Π.Δ.” κε πξόζσπν ζε νδό πνπ αλήθεη ζην δεκνηηθό νδηθό
θέζη δίθηπν ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500
Δνόηηηα ηνπ Πέηξνπ Παπάδνγινπ Γηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ όπσο
ζπκπιεξώζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ
Σαλάγξαο
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ειζόδοςεξόδος οσημάηυν επί οδού πος ανήκει ζηο
δημοηικό

οδικό

εγκαηαζηάζειρ

δίκηςο
ηηρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σην έγκπιζη διαμόπθυζηρ «Διζόδος-Δξόδος» οσημάηυν ζηιρ

ζηιρ

ςθιζηάμενερ ςθιζηάμενερ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ “KERAKOLL ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ ”

εηαιπείαρ

«KERAKOLL κε πξόζσπν ζε νδό πνπ αλήθεη ζην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν ζύκθσλα κε ην

ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.» ζηη θέζη “ΡΟΤΘΟΤΝΗΑ” ηηρ ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 (αξ.ζρ.Σ3) ηνπ Ησάλλε
Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ σημαηαπίος ηος Γήμος Γεσξγαληά Γηπισκαηνύρνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ όπσο ζπκπιεξώζεθε
Tανάγπαρ

6

θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Σαλάγξαο

Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ειζόδοςεξόδος οσημάηυν επί οδού πος ανήκει ζηο
δημοηικό

οδικό

δίκηςο

ζηιρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σην έγκπιζη διαμόπθυζηρ «Διζόδος-Δξόδος» οσημάηυν ζηιρ

ςθιζηάμενερ ςθιζηάμενερ

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ “ΠΑΦΟ ΑΒΔΔ” κε

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ «ΠΑΦΟ ΑΒΔΔ» πξόζσπν ζε νδό πνπ αλήθεη ζην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν ζύκθσλα κε ην
ζηη

θέζη

“ΡΟΤΜΑΝΗΑ”

ηηρ

Γημοηικήρ ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ Γηάλλε Σδαλάθε

Κοινόηηηαρ Οινοθύηυν ηος Γήμος Tανάγπαρ

Γηπισκαηνύρνπ

Αξρηηέθηνλα

Μεραληθνύ

όπσο

ζπκπιεξώζεθε

θαη

ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Σαλάγξαο.
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ειζόδοςεξόδος οσημάηυν επί οδού πος ανήκει ζηο
δημοηικό

οδικό

δίκηςο

ζηιρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σην έγκπιζη διαμόπθυζηρ «Διζόδος-Δξόδος» οσημάηυν ζηιρ

ςθιζηάμενερ ςθιζηάμενερ

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ “ YOUR SOLUTION

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ «YOUR SOLUTION ΤΠΖΡΔΗΔ.” κε πξόζσπν ζε νδό πνπ αλήθεη ζην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν
ΤΠΖΡΔΗΔ”»

ζηη

θέζη

“ΡΑΥΖΛΗ”

ηηρ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ

Γημοηικήρ Δνόηηηαρ σημαηαπίος ηος Γήμος Κσλ/λνπ
Tανάγπαρ

Γηακαληή

Γηπισκαηνύρνπ

Πνιηηηθνύ

Μεραληθνύ

όπσο

ζπκπιεξώζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ

4

Σαλάγξαο
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ηηρ μελέηηρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

και ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: Α) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 03/2019
«Αζθαληοζηπώζειρ οδών Γηλεζίος»

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ

ΟΓΧΝ

κειέηε

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:

ΓΖΛΔΗΟΤ»,

ελδεηθηηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ 1.024.332,03 επξώ κε ΦΠΑ 24%.
Β) Σν έξγν ζα εθηειεζηεί κε ηελ «ανοικηή διαδικαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. Ζ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη
ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.2.(α) ηνπ
Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κε επηκέξνπο
πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδώλ εξγαζηώλ ηνπ
ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
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Λήτη απόθαζηρ για ηην έγκπιζη ηηρ μελέηηρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

και ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: Α) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 01/2019
«Αναβάθμιζη
ειζόδος

και

σώπυν
θυηιζμού

ςγιεινήρ,
αιθοςζών

Γημοηικό σολείος σημαηαπίος

κενηπικήρ
ζηο

3ο

κειέηε

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:

«AΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΗ
ΦΧΣΗΜΟΤ

ΑΗΘΟΤΧΝ

ΣΟ

3ο

ΓΖΜΟΣΗΚΟ

ΥΟΛΔΗΟ

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 58.538,30 επξώ κε
ΦΠΑ 24%.
Β) Σν έξγν ζα εθηειεζηεί κε ηε «ζςνοπηική διαδικαζία» ηνπ άξζξνπ 117
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. Ζ

5

νηθνλνκηθή

πξνζθνξά

ησλ

δηαγσληδνκέλσλ,

ζα

ζπληαρζεί

θαη

ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.2.(α) ηνπ
Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κε επηκέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδώλ εξγαζηώλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ.
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Λήτη απόθαζηρ για σοπήγηζη παπάηαζηρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

πποθεζμίαρ για ηο έπγο με ηίηλο: «ΑΝΑΠΛΑΖ Σελ σοπήγηζη
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ

παπάηαζηρ πξνζεζκίαο ζην έξγν: «ΑΝΑΠΛΑΖ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ», θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή
έυρ ηην 27η Αππιλίος 2019», ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 147
ηνπ Ν.4412/2016.
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Λήτη απόθαζηρ για ηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

πποζυπινήρ και οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος πγθξνηεί
έπγος με ηίηλο: «ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ηίηιν:
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΜΔΝΧΝ
ΣΑΝΑΓΡΑ

ΟΓΧΝ

ΣΖ

επηηξνπή πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε

«ΔΠΗΚΔΤΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΜΔΝΧΝ ΟΓΧΝ ΣΖ

Γ.Δ. Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ» απνηεινύκελε από ηνπο:
α) αξαθίδνπ Μαξία- Πνι. Μεραληθόο, σο Πξόεδξνο, κε αλαπιεξσηή ηεο
ηνλ Καξύγηαλλε Δπάγγειν - Υεκηθό Μεραληθό.
β) Νίθα σηεξία ηνπ Νηθνιάνπ - Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, σο κέινο, κε
αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Αζαλαζίνπ – Πνιηηηθό Μεραληθό
Σ.Δ.
γ) Παπαζαλαζίνπ-Λαςάλε Κσλ/λν, Γεκνηηθό ύκβνπιν, σο κέινο, κε

6

αλαπιεξώηξηα ηελ Εαθεηξνπνύινπ-ηνπξαΐηε Διέλε.

12

Λήτη απόθαζηρ για ηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

πποζυπινήρ και οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος πγθξνηεί
έπγος με ηίηλο: «ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ηίηιν:
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΜΔΝΧΝ

ΟΓΧΝ

ΣΖ

επηηξνπή πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε

«ΔΠΗΚΔΤΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΜΔΝΧΝ ΟΓΧΝ ΣΖ

Γ.Δ. Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ» απνηεινύκελε από ηνπο:

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ

α) αξαθίδνπ Μαξία- Πνι. Μεραληθόο, σο Πξόεδξνο, κε αλαπιεξσηή ηεο
ηνλ Καξύγηαλλε Δπάγγειν - Υεκηθό Μεραληθό.
β) Νίθα σηεξία ηνπ Αζαλαζίνπ – Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Δ, σο κέινο, κε
αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Νηθνιάνπ -

Μεραλνιόγνο

Μεραληθόο.
γ) Παπαζαλαζίνπ-Λαςάλε Κσλ/λν, Γεκνηηθό ύκβνπιν, σο κέινο, κε
αλαπιεξώηξηα ηελ Εαθεηξνπνύινπ-ηνπξαΐηε Διέλε.
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Λήτη

απόθαζηρ

«Καθιέπυζηρ

για

ηην

έγκπιζη

ηηρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

24/υπηρ λειηοςπγίαρ καθώρ και Α) Δγθξίλεη ηελ θαζηέξσζε 24/σξεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ιεηηνπξγίαο ηηο

λειηοςπγίαρ ηιρ Κςπιακέρ και εξαιπέζιμερ ημέπερ Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ
ηηρ ςπηπεζίαρ

Καθαπιόηηηαρ

ηος Γήμος Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2019.

Σανάγπαρ για ηο έηορ 2019
Β) Σν πξνζσπηθό ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζα
κπνξεί λα απαζρνιείηαη όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα (όηαλ θξηζεί απαξαίηεην)
κε ηελ κεζνιάβεζε βέβαηα ησλ λνκίκσλ εκεξώλ αλάπαπζεο θαη ην
θαζεκεξηλό σξάξην εξγαζίαο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη νπνηεδήπνηε

7

κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν όηαλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ην απαηηνύλ.
Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα είλαη νη θάησζη:
Α. ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΓΔ ΟΓΖΓΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ

αξ.αηόκσλ 6

ΤΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ αξ.αηόκσλ 9
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Λήτη απόθαζηρ για ηην ζςγκπόηηζη ηηρ
επιηποπήρ

ζςμβιβαζηικήρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

επίλςζηρ πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ

θοπολογικών διαθοπών για ηο έηορ 2019

θαη Ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2019, σο εμήο:
1.Πεξγάιηα

Βαζίιεην,

Γήκαξρν,

σο

Πξόεδξν

ηεο

Δπηηξνπήο,

κε

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γεκεηξίνπ Ζιία.
2 Πέηξνπ Νηθόιαν , Αληηδήκαξρν,

σο ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο, κε

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αλαζηαζίνπ Ησάλλε, Αληηδήκαξρν.
3. Αηθαηεξίλε Αζαλάζην, δεκόηε, σο ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο, κε
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Ρόθα Αληώλην.
Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ

θ.

Παπαζενδνζίνπ Ησάλλα κε αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ.
Γεκεηξαθνπνύινπ Δπαγγειία.
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Λήτη απόθαζηρ για έγκπιζη

επιζηποθήρ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

ασπευζηήηυρ ειζππασθένηορ ποζού 2.327,64 € Α) Δγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ησλ 2.327,64 €, ζηελ εηαηξεία
ζηην εηαιπεία «ΠΔΣΑ & ΗΑ Δ.Δ.

«ΠΔΣΑ & ΗΑ Δ.Δ.», κε Α.Φ.Μ. 800497835 δηόηη εθ παξαδξνκήο ην
θαηάζηεκα ηεο κε παξνρή 43609862-02, ρξεώλνληαλ ιαλζαζκέλα κε

8

ζπληειεζηή πνπ αλαινγνύζε ζηνλ ζπληειεζηή ρξέσζεο ησλ βηνκεραληώλ
– βηνηερληώλ.
Β) Οξίδεη όηη ε επηζηξνθή ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ, απηή ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 02.00.8261.03 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ
πξνϋπνινγηζκνύ

ηνπ

Γήκνπ

νηθνλνκηθνύ

ηνπ εγθεθξηκέλνπ

έηνπο

2019,

κε

ηίηιν

«Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ».
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Λήτη απόθαζηρ για ηην αποδοσή και καηανομή

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

ποζού 189.260,95 € ηο οποίο αθοπά ΣΑΚΣΗΚΖ - Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 189.260,95 €, ην νπνίν αθνξά ηελ
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΗΒ΄ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2018

ηαθηηθή

επηρνξήγεζε ΗΒ' ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2018.
-

Δγγξάθεη

πίζησζε

πνζνύ

159.260,95

€,

ζηον

Κ.Α.

εζόδσλ

06.31.00.0611.01 ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ, κε ηίηιν: «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε
γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν.1828/89)»
-

Δγγξάθεη

πίζησζε

πνζνύ

30.000,00

€,

ζηον

Κ.Α.

εζόδσλ

06.31.00.0611.02 ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ, κε ηίηιν: «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ & δαπαλώλ κηζζνδνζίαο βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ
Ν.2880/2001»
- Καηαλέκεη ην πνζό ησλ 30.000,00 €, ζην Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6712.04 κε
ηίηιν: «Απόδνζε ζε Κ.Α.Π.Ζ.-ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ»
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Λήτη απόθαζηρ για ηην αποδοσή ποζού

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

45.150,00 €, ηο οποίο αθοπά ΣΔΛΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Αποδέσεηαι ην πνζό ησλ 45.150,00 € ην νπνίν αθνξά

ΣΔΛΖ

9

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ' (άπθπο 9 Ν.2880/2001)

ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ' ηος άπθπος 15 ηος ΒΓ 24/9-20/10/1958
(άπθπο 9 ηος Ν.2880/2001).
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Λήτη απόθαζηρ για ηην αποδοσή ποζού

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

36.730,00 €, ηο οποίο αθοπά ΣΔΛΟ ΑΚΗΝΖΣΖ Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 36.730,00 € ην νπνίν αθνξά ΣΔΛΟ ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ (άπθπο 24 Ν. 2130/93)

19

ΠΔΡΗΟΤΗΑ (άπθπο 24 Ν. 2130/93).

Λήτη απόθαζηρ για ηην αποδοσή ποζού

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

13.823,84 € ηο οποίο αθοπά επισοπήγηζη για

Α) Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 13.823,84 € ην νπνίν αθνξά «Δπισοπήγηζη

ηην καηαβολή μιζθυμάηυν σολικών Μονάδυν

ΤΠΔΓΑ-Κάλςτη δαπανών για καηαβολή μιζθυμάηυν σολικών

από 1/9/2018 έυρ 31/12/2018

Μονάδυν Ν3852/10 από 1/9/2018 έυρ 31/12/2018 »
Β) Δγγξάθεη πίζησζε πνζνύ 13.823,84 €, ζηον Κ.Α. εζόδσλ
06.00.1211.02 ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ, κε ηίηιν: «Δπισοπήγηζη
ΤΠΔΓΑ-Κάλςτη δαπανών για καηαβολή μιζθυμάηυν σολικών
Μονάδυν Ν3852/10».
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Λήτη απόθαζηρ για ηην αποδοσή ποζού
14.290,10 €, ηο οποίο αθοπά ΠΑΡΑΒΑΔΗ και
ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΟΚ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Αποδέσεηαι ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 14.290,10 €, θαη ηνπνζεηεί ην πνζό
απηό, σο έζνδν ηνπ Γήκνπ, ζηνλ

Κ.Α. Δζόδσλ 06.31.00.1512 , ηνπ

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν «Ππόζηιμα
Παπαβάζειρ Κ.Ο.Κ. ηος ΝΓ 805/71 και ηος ΑΝ 170/67 (άπθπο 31 ηος Ν.
2130/93)»
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Λήτη απόθαζηρ για ηην επικαιποποίηζη ηηρ
μελέηηρ

για

ηο

έπγο:

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΓΑΦΝΟΤΛΑ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Δγθξίλεη ηελ 2/2012 επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΑΦΝΟΤΛΑ»
πξνϋπνινγηζκνύ 2.782.790,11 επξώ κε ην ΦΠΑ 24%.

Ζ Ππακηικογπάθορ

Πίκος Δςαγγελία
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