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ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 5εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

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 5ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 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 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

35/2019 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγφξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 21/2019 

απφθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

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

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε 

δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ 

Θεβψλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 

επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

21/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα 

ηεο δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ 

Θεβψλ,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

36/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 1
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 

(κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 1
ε
/2019 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»  κε ην πνζό ησλ 2.632,80 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.00.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»  κε ην πνζό ησλ 12.750,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.00.8112.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο αηξεηψλ 

αξρφλησλ θαη ηξίησλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλαγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»  κε ην πνζό ησλ 9.004,73 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.00.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλαγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 121.092,03 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.00.8117.06 κε ηίηιν “Λνηπά έμνδα 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»  κε ην πνζό ησλ 769,79 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.10.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλαγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 49.894,48 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.10.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 19.322,05 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.15.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ 
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ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 6.457,50 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.20.8115.06 κε ηίηιν “Γηάθνξα έμνδα 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 607,60 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.25.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 232,54 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.25.8115.06 κε ηίηιν “Γηάθνξα έμνδα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 13.717,67 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.25.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 49.987,69 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.30.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 36.469,20 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.30.8117.06 κε ηίηιν “ Λνηπά έμνδα 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 40.046,53 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.30.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 17.150,16 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.30.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 47.775,17 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.35.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο   ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 2.940,04 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.50.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 
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πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 77.722,60 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.63.8122.07 κε ηίηιν “ Οθεηιή 2011 

Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Πεξηνρήο Οηλνθχησλ ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»κε ην πνζό ησλ 180,83 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.70.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.00.8115.06 κε ηίηιν 

“Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  

” κε ην πνζό ησλ 118.194,80 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.10.8111.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε ην πνζό ησλ 826,96 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.10.8115.06 κε ηίηιν 

“Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο 

” κε ην πνζό ησλ 6.599,73 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.10.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

1.404,73 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.10.8117.06 κε ηίηιν 

“Λνηπά έμνδα Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε 

ην πνζό ησλ 29.027,15 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.15.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

1.662,59 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.15.8117.06 κε ηίηιν 

“Λνηπά έμνδα Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε 

ην πνζό ησλ 2.132,80 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.20.8111.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 332,27 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.20.8113.06 κε ηίηιν 
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“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

164.072,70 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.20.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” κε ην πνζό ησλ 

3.309,70 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.20.8121.06 κε ηίηιν 

“Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην 

πνζό ησλ 12.462,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.20.8122.06 κε ηίηιν 

“Έξγα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην 

πνζό ησλ 1.992,47 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.25.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

97.704,01 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.25.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

229,06 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.25.8121.06 κε ηίηιν “  

Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε ην 

πνζό ησλ 55.728,58 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.30.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

42.966,97 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.30.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

30.082,14 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.35.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

13.193,07 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.60.8113.06 κε ηίηιν 
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“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

1.727,32 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.70.8111.01 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ” κε ην πνζό ησλ 1.160,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 02.70.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

10.940,73 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2111 κε ηίηιν 

“Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ ” κε ην πνζό ησλ 219.383,22 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3211.01 κε ηίηιν 

“Σέιε θαζαξηφηεηαο κε ειεθηξνδνπκέλσλ” κε ην 

πνζό ησλ 585,46 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε 

ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3211.02 κε ηίηιν 

“Σέιε θαζαξηφηεηαο ΔΑΒ” κε ην πνζό ησλ 

199.423,19 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ 

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

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.03 κε ηίηιν 

“Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. Σαλάγξαο” 

κε ην πνζό ησλ 8.299,10 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.04 κε ηίηιν 

“Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ ” κε ην πνζό ησλ 4.150,01 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3216.01 κε ηίηιν 

“Πεξηβαιινληηθν Σέινο ΔΑΒ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ” 

κε ην πνζό ησλ 120.664,80 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3216.05 κε ηίηιν 

“πγθνηλσληαθφ ηέινο Δ.Α.Β.” κε ην πνζό ησλ 

17.321,02 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3218.01 κε ηίηιν 

“Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

επηηεδεπκαηηψλ Γ.E. ρεκαηαξίνπ” κε ην πνζό 

ησλ 18.328,17 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ 

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

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.01 κε ηίηιν 
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“Γεκνηηθφο θφξνο Δ.Α.Β.” κε ην πνζό ησλ 

44.218,17 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.02 κε ηίηιν 

“Έζνδα απφ δηθαηψκαηα & κηζζ. βνζθίζεκσλ 

εθηάζεσλ” κε ην πνζό ησλ 14,95 € κε ηαπηόρξνλε 

ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.03 κε ηίηιν 

“Δηδηθφο ηέινο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ” κε ην πνζό 

ησλ 44.026,87 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ 

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

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.05 κε ηίηιν 

“Παξαβάζεηο ΚΟΚ, ινηπά πξφζηηκα θαη 

πξνζαπμήζεηο” κε ην πνζό ησλ 2.769,15 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.07 κε ηίηιν 

“Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ παξειζ. εηψλ 

(άξζξν 10 Ν.1080/80)” κε ην πνζό ησλ 121,48 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.09 κε ηίηιν 

“Σαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ εηψλ απφ απψιεηα 

ξχζκηζεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ” κε ην πνζό ησλ 

722,92 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.01 κε ηίηιν 

“Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ” κε ην πνζό ησλ 198.140,73 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.02 κε ηίηιν 

“Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. Οηλνθχησλ” 

κε ην πνζό ησλ 168.001,78 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3214.01 κε ηίηιν 

“Σέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ” κε ην πνζό ησλ 11.530,43 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3214.02 κε ηίηιν 

“Σέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ” κε ην πνζό ησλ 2.666,81 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3215.03 κε ηίηιν 

“Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ. Σαλάγξαο” κε ην 

πνζό ησλ 1.214,71 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3217 κε ηίηιν 
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“Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ” κε ην πνζό ησλ 12.700,99 € 

κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.04 κε ηίηιν 

“Φ.Π.Α. εθξνψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ” κε ην πνζό 

ησλ 70.669,19 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.06 κε ηίηιν 

“Σαθηηθά έζνδα απψιεηα ξχζκηζεο πξνεγ. εηψλ ” 

κε ην πνζό ησλ 2.126,81 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5111 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ 

εηψλ ” κε ην πνζό ησλ 581.042,71 € κε ηαπηόρξνλε 

ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5113 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ δαπαλψλ ” κε 

ην πνζό ησλ 66.987,35 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5121 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ 

εησλ ” κε ην πνζό ησλ 80.641,25 € κε ηαπηόρξνλε 

ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5122 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ. ή 

πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα δεκφζηεο 

επελδχζεηο” κε ην πνζό ησλ 1.015.627,71 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5119 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ 

δεκνπ” κε ην πνζό ησλ 2.442.519,66 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»   

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5123 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ δαπαλψλ” κε 

ην πνζό ησλ 1.181.003,16 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ»  

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.5129 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 
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έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ 

δήκνπ” κε ην πνζό ησλ 264.677,65 € κε ηαπηόρξνλε 

ηζόπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4121 κε ηίηιν 

“Φφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ” κε ην πνζό ησλ 

1.250,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.8221 κε ηίηιν: «Απφδνζε θφξσλ 

θαη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»   

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4123 κε ηίηιν 

“Φφξνο πξνκεζεπηψλ, εξγνιάβσλ, ει. 

επαγγεικαηηψλ θ.ι.π.” κε ην πνζό ησλ 32.000,00 € 

κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.00.8223 κε ηίηιν: «Απφδνζε θφξνπ 

πξνκεζεπηψλ, εξγνιάβσλ, ει. επαγγεικαηηψλ 

θ.ι.π», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ»   

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4124.01 κε ηίηιν 

“Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ” κε ην πνζό 

ησλ 1.160,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.8224.01 κε ηίηιν: «Απφδνζε 

ινηπψλ θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ», κέζσ ηνπ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4131 κε ηίηιν 

“Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ηακεία” κε ην πνζό ησλ 950,00 € κε ηαπηόρξνλε 

ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.8231 κε 

ηίηιν: «Απφδνζε εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη ηακεία», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»   

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4142 κε ηίηιν 

“Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ” κε ην πνζό ησλ 

2.400,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ 

Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.8242 κε ηίηιν: «Απφδνζε 

ινηπψλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ», κέζσ ηνπ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7135.19 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα Πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2018” θαη 

ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  34.355,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.7135.08 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα επίπισλ” θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην 

πνζό ησλ  24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.7134.07 κε 

ηίηιν: “Φεθηαθή πιαηθφξκα πξνψζεζεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” θαη 

ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  24.800,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 
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 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.7134.01 κε 

ηίηιν: “Νέα εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

ηειψλ Καζαξηφηεηαο, Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη 

Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο” θαη ελίζρπζε ηνπ κε 

ην πνζό ησλ  24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7321.28 κε 

ηίηιν: “Αλαβάζκηζε ρψξσλ πγηεηλήο, θεληξηθήο 

εηζφδνπ θαη θσηηζκνχ αηζνπζψλ ζην 3ν Γεκνηηθφ 

ρνιείν ρεκαηαξίνπ” θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό 

ησλ  60.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6142.06 κε 

ηίηιν: “Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηελ 

ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο 

(Ν.4513/18) απφ ην Γήκν Σαλάγξαο” θαη ελίζρπζε 

ηνπ κε ην πνζό ησλ  24.800,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6142.01 κε 

ηίηιν: “Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο ΝΔΣ METERING ζηνλ Γήκν 

 Σαλάγξαο” θαη ελίζρπζε ηνπ  κε ην πνζό ησλ  

24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Γεκηνπξγία Νένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6142.13 κε 

ηίηιν: “Φεθηνπνίεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαρείξηζε κειεηψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο” θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  

24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Γεκηνπξγία Νένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6162.08 κε 

ηίηιν: “Τπεξεζίεο πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δψσλ” 

θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ 24.800,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία Νένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.7321.03 κε 

ηίηιν: “Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ 

ηαβιηζκνχ - Φηινμελίαο αδέζπνησλ δψσλ 

(θπλνζηάζην)” θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  

100.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία Νένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.7411.09 κε 

ηίηιν: “Μειέηε γηα ηελ  άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ ηαβιηζκνχ - Φηινμελίαο 

 αδέζπνησλ δψσλ (θπλνζηάζην)” θαη ελίζρπζε 

ηνπ κε ην πνζό ησλ 10.000,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 
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 Δλίζρπζε Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7323.69 κε ηίηιν: 

“Αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ Γειεζίνπ” θαη ελίζρπζε 

ηνπ κε ην πνζό ησλ  180.000,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6142.02 κε ηίηιν: 

“Φεθηαθή Αλαβάζκηζε Γήκνπ Σαλάγξαο” θαη 

ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  12.620,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6821.01 κε ηίηιν: 

“Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο ρξήζεο” 

θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  160.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6492 κε ηίηιν: 

“Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή ζπλβηβαζηηθψλ πξάμεσλ” θαη 

ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ  800.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6013 κε ηίηιν: 

“Δθάπαμ βνήζεκα ηνπ     Ν.103/75” θαη  ελίζρπζε 

ηνπ κε ην πνζό ησλ 17.000,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6662.04 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληεξεζε ηνπ ηαξηάλ ζην ηάδην Δπάγγεινο 

Γεπάζηαο θαη  ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ 

24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7132.01 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα Ορεκάησλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ 

κε ην πνζό ησλ 73.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.7135.05 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα γεξαλνγέθπξαο Β/Κ”  θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ  24.800,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.7135.05 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα αληιηψλ ζεξκφηεηαο”  θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ  73.800,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6262.09 κε 

ηίηιν: “πληήξεζε πζηεκάησλ Σαρ Γηπι 

ρεκαηαξίνπ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ  

9.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6264.01 κε 



[12] 
 

ηίηιν: “πληήξεζε θαη επηζθεπε Κιηκαηηζηηθψλ 

Μνλάδσλ ζηα Γεκνηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ καο” 

θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ  24.800,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6661.02 κε 

ηίηιν: “Πξνκήζεηα Τιηθψλ Ζ/Μ γηα ηελ 

πληήξεζε  θαη επηζθεπε ησλ ζσκάησλ 

ζέξκαλζεο, θαπζηήξσλ θιπ ζηα Γεκνηηθά θηίξηα 

ηνπ Γήκνπ καο” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

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

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6161.07 κε ηίηιν: 

“Υεκηθέο θαη Μηθξνβηνινγηθέο Αλαιχζεηο λεξνχ 

2019» κε ην πνζό ησλ 9.000,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7421.02 κε 

ηίηιν:“Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα - 

απαιινηξηψζεηο” κε ην πνζό ησλ  101.828,46 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6823 κε 

ηίηιν:“Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο” θαη ελίζρπζε 

ηνπ κε ην πνζό ησλ  26.291,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6641.02 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα 

ηελ θηλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2019” 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 02.10.6643.04 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζεξκαλζεο ηνπ 

Γήκνπ 2019” κε ην πνζό ησλ 30.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6643.05 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζεξκαλζεο  γηα ηελ 

Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2019” 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 02.10.6643.06 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζεξκαλζεο  γηα ηελ 

B/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2019” 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 02.20.6641.04 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ   γηα 

ηελ θηλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2019” κε ην πνζό ησλ  40.000,00 €, κεηαθέξνληαο 
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ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6641.04 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα 

ηελ θηλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2019” 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 02.30.6641.04 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ   γηα ηελ 

θηλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2019” κε ην πνζό ησλ  30.000,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6641.04 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ  γηα 

ηελ θηλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

2019” 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 02.70.6641.04 κε 

ηίηιν:“Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ   γηα 

ηελ θηλεζε επηβαηηθψλ & θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

201 ” 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 02.00.6715.07 κε 

ηίηιν:“Δπηρνξήγεζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ  

"ΚΑΠΖ- ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ” κε ην πνζό ησλ  

100.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6262.01 κε 

ηίηιν: “Δθρηνληζκφο δξφκσλ ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ 

2019”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 12.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6262.04 κε 

ηίηιν: “Δθρηνληζκφο δξφκσλ ΓΔ Σαλάγξαο   2019 ” 

θαη ελίζρπζή ηνπ  κε ην πνζό ησλ  12.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6262.06 κε 

ηίηιν: “Δθρηνληζκφο δξφκσλ ΓΔ ρεκαηαξίνπ   

2019” θαη ελίζρπζή ηνπ  κε ην πνζό ησλ  12.000,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6262.23 κε 

ηίηιν: “Δθρηνληζκφο δξφκσλ ΓΔ Οηλνθχησλ 2019”  

θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ  12.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 
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 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6462 κε ηίηιν: 

“Γεκνζίεπζε Πξνθεξχμεσλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ  1.200,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6463 κε ηίηιν: 

“Δμνδα ινηπψλ Γεκνζίεπζεσλ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ  1.200,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6463 κε ηίηιν: 

“Δμνδα ινηπψλ Γεκνζίεπζεσλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ 

κε ην πνζό ησλ  1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6462 κε ηίηιν: 

“Γεκνζίεπζε Πξνθεξχμεσλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ 4.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6462 κε ηίηιν: 

“Γεκνζίεπζε Πξνθεξχμεσλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ  5.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6463 κε ηίηιν: 

“Δμνδα Λνηπψλ Γεκνζίεπζεσλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ 

κε ην πνζό ησλ  1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6462 κε ηίηιν: 

“Γεκνζίεπζε Πξνθεξχμεσλ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ  1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6463 κε ηίηιν: 

“Δμνδα Λνηπψλ Γεκνζίεπζε”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ  500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Πέηξνπ 

Υξήζηνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε, σο 

πξνο ηνπο Κ.Α. εμόδσλ 02.10.7135.05 κε ηίηιν: 

“Πξνκήζεηα αληιηώλ ζεξκόηεηαο”, 02.10.6264.01 κε 

ηίηιν: “πληήξεζε θαη επηζθεπε Κιηκαηηζηηθώλ 

Μνλάδσλ ζηα Γεκνηηθά θηηξηα ηνπ Γήκνπ καο” θαη 

02.10.6661.02 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα Τιηθώλ ΖΜ γηα 

ηελ πληήξεζε  θαη επηζθεπή ησλ ζσκάησλ ζέξκαλζεο, 

θαπζηήξσλ θιπ ζηα Γεκνηηθα θηηξηα ηνπ Γήκνπ καο” 

δηόηη δηαθσλεί κε ηελ αλαγθαηόηεηα. 
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37/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, 

κε α/α ΔΖΓΖ 66324, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα 

απνξξηκκαηνθφξνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 14/02/2019 πξαθηηθφ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

απνξξηκκαηνθφξνπ». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ», ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή 

Βηνκεραλία Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ – 

Αλψλπκε Δκπνξηθή Βηνκεραληθή Δηαηξεία 

Α.Δ.Β.Δ.»,  ν νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 137.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24 % 

πνζνύ 32.880,00 €, ήηνη ζχλνιν  169.880,00 € 

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

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

38/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ΗΗ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, 

κε α/α ΔΖΓΖ 67345, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν 

ηκήκα: ζάξσζξν 

ρσξεηηθφηεηαο 1m3» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 06/02/2019 πξαθηηθφ ΗΗ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΖΓΖ 67345, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν ηκήκα: 

άξσζξν ρσξεηηθφηεηαο 1m3»». 

2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν 

πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία  

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

Α.Δ.Β.Δ.» κε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 84.600,00 

επξψ + 20.304,00 επξψ (Φ.Π.Α.) = 104.904,00 

επξψ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

39/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ΗΗ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, 

κε α/α ΔΖΓΖ 67275, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνχ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 06/02/2019 πξαθηηθφ ΗΗ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΖΓΖ 67275, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν ηκήκα: 

Διαζηηθνθφξνο εθζθαθέαο - θνξησηήο». 

2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1592562534&oapc=25&oas=ZlXqi6Uep39dOzKRmM49wA..
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εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν 

ηκήκα: Διαζηηθνθφξνο 

εθζθαθέαο - θνξησηήο» 

 

πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία  

«UNITRACK A.E.E.» κε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 

78.000,00 επξψ + 18.720,00 επξψ (Φ.Π.Α.) = 

96.720,00 επξψ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

40/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Η 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

ΔΖΓΖ 67696, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνχ δηαξξνψλ, 

ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 

κείσζεο ηνπ κε 

ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ ζε 

ηκήκα ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο Γειεζίνπ θαη 

ζηνπο νηθηζκνχο Αγ. Θσκά 

θαη Κιεηδηνχ» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 14/01/2019 πξαθηηθφ Η δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κε α/α 

ΔΖΓΖ 67696, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ δηαξξνψλ, ειέγρνπ 

πνηφηεηαο θαη κείσζεο ηνπ κε ηηκνινγνχκελνπ 

λεξνχ ζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο Γειεζίνπ 

θαη ζηνπο νηθηζκνχο Αγ. Θσκά θαη Κιεηδηνχ». 

2. Κξίλεη απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ (απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηεο αλάδεημεο ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξάο) ηηο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ :  

1 
ΟΛΤΜΠΗΟ Αλψλπκε Δηζαγσγηθή θαη 

Δκπνξηθή Δηαηξεία 

2 

ΓΗΟΛΚΟ Καηαζθεπαζηηθή Αλψλπκε 

Σερληθή Οηθνδνκηθή Δκπνξηθή Βηνκεραληθή 

Δηαηξεία 

3. Απνξξίπηεη απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

(απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ηεο αλάδεημεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο) ηηο πξνζθνξέο 

ησλ εηαηξεηψλ : 

1 Δθαξκνγέο Απηνκαηηζκνχ Δ.Π.Δ. 

2 
CONSTRAT Δκπνξηθή – Σερληθή 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

 

4. Βαζκνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη θξίζεθαλ 

απνδεθηνί θαηά ηα αλσηέξσ, κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, σο αθνινχζσο:   

α/α Πξνκεζεπηήο 
πλνιηθή 

βαζκνινγία 

1 

ΟΛΤΜΠΗΟ Αλώλπκε 

Δηζαγσγηθή θαη 

Δκπνξηθή Δηαηξεία 

108,74 

2 

ΓΗΟΛΚΟ 

Καηαζθεπαζηηθή 

Αλώλπκε Σερληθή 

Οηθνδνκηθή Δκπνξηθή 

Βηνκεραληθή Δηαηξεία 

106,31 
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Ο νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, ζα 

γίλεη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο 

 

41/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

θηηξίνπ Γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

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

γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«Απνθαηάζηαζε αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θηηξίνπ 

Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο 

όξνπο δηαθήξπμεο 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 28/3/2019 

εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ.  

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

2/4/2019, εκέξα. Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ. 

2. Μεηά από ηελ από 21/02/2019 ειεθηξνληθή θιήξσζε 

πνπ δηεμήρζε ζην ΜΖΜΔΓ ζπζηήλνπκε ηελ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο εμήο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

Σαθηηθά Μέιε 

 Υξήζηνο Βαξνπμήο ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ  

 Μαξία Παπαδάρνπ ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο  

 Κσζηνύια Λάβδα, ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ  

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

 Νηθόιανο Μνπξγνο, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρσβαο - 

Αληίθπξαο. 

 ηαπξνπια Λνγαξα, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ  

 Μαξία Παγώλε, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ  

 

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ην απφ 21/02/2019 

Απνηέιεζκα Κιεξψζεσο ΜΖΜΔΓ. 

 

 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 



[18] 
 

42/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηηκψλ νηθνπέδσλ 

θαη θηηζκάησλ (γηα ηα εληφο, 

εθηφο ζρεδίνπ νξίσλ ησλ 

νηθηζκψλ αθίλεηα) ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο έηνπο 2019 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.) έηνπο 

2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 

 

Α. Σνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ δσλψλ θηηζκάησλ γηα ην 

έηνο 2019, σο εμήο:  
1. Σηκή Εώλεο γηα ηα αθίλεηα (νηθίεο, θαηαζηήκαηα, 

απνζήθεο, νηθόπεδα θιπ) όπσο νξίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηνλ αληηθεηκεληθό πξνζδηνξηζκό ηεο Δθνξίαο ΠΟΛ 

1113/12-06-2018 (ΦΔΚ:2192/12/06/2018) σο εμήο: 

 

ΟΗΚΗΜΟ ΕΧΝΖ ΣΗΜΖ 

ΑΡΜΑΣΟ Α 600 

ΑΩΠΗΑ Α 600 

ΓΑΦΝΖ Α 550 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ Α 500 

ΚΛΔΗΓΗΟΤ Α 600 

ΓΖΛΔΗ Α 750 

ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ Α 650 

ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ Β 600 

ΠΑΝΑΚΣΟΤ Α 500 

ΠΡΑΗΝΟΤ Α 500 

ΠΤΛΖ Α 600 

ΚΟΤΡΣΩΝ Α 600 

ΣΔΦΑΝΖ Α 500 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΟΣΔ 

 

Α 

 

750 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΟΣΔ 

 

Β 

 

700 

ΟΗΝΟΖ Α 600 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Α 700 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Β 700 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Γ 650 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Γ 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ Α 600 

 

 

Β. πληειεζηήο νηθνπέδσλ (.Α.Ο.) θαη (.Ο.), γηα 

ην έηνο 2019, σο εμήο: 

 

 Γηα ηνπο νηθηζκνύο όπσο νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 

αληηθεηκεληθό πξνζδηνξηζκό ηεο Δθνξίαο [Τπ΄ αξηζκ. 

1020564/487/00ΣΤ/Γ’ Απόθαζε ΤΠ .ΟΗΚ. & ΟΗΚ. 

(ΦΔΚ 269/Β/28.2.2007), Αξηζκ. 

1175023/3752/00ΣΤ/Γ΄/ΠΟΛ: 1200 (ΦΔΚ  

2038/2010 ηεύρνο Β’) θαη ΠΟΛ 1009/18-1-2016 

(ΦΔΚ 48/20-1-2016 ηεύρνο Β’)] νη ζπληειεζηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πξναλαθεξόκελεο απνθάζεηο θαη 

ν ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ νηθνπέδσλ ζα γίλεηαη 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000557_N0000026937_S0000120911
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000557_N0000026937_S0000120911
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ζύκθσλα κε ηνλ πξνβιεπόκελν πίλαθα θαη ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 Γηα ηα αθίλεηα ησλ νηθηζκώλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

νξηζηεί ηηκέο αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ κε 

Τπνπξγηθή απόθαζε, εηζεγείηαη ηηκή δώλεο, 

450€/η.κ., θαη  .Ο. = 0,30 θαη .Α.Ο. = D2 θαη ν 

ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ νηθνπέδσλ ζα γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνβιεπόκελν πίλαθα θαη ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 Γηα ηα αθίλεηα ησλ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρώλ όισλ 

ησλ νηθηζκώλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ νξηζηεί ηηκέο 

αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ κε Τπνπξγηθή 

απόθαζε, εηζεγείηαη ηηκή δώλεο, 450€/η.κ., θαη  .Ο 

= 0,30 θαη .Α.Ο. = 0,60 θαη ν ππνινγηζκόο ησλ 

ηηκώλ νηθνπέδσλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 

πξνβιεπόκελν πίλαθα θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 

 Γ. Σε δηαηήξεζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζπληειεζηή 

ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ), γηα ην έηνο 2019, 

σο εμήο: 

Δληαίνο ζπληειεζηήο ηέινπο 0,35‰ γηα όιε ηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Γ. Σα θηίζκαηα νηθνδνκήο πνπ αλεγείξεηαη, γηα κηα 

επηαεηία από ηε ρνξήγεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή 

κέρξη λα εθκηζζσζνύλ ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απηά πξηλ από ηελ πάξνδν ηεο 

επηαεηίαο, επηβάιιεηαη Σ.Α.Π. θαη ζα ιακβάλεηαη 

ππόςε κόλν ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ (Απνθ. ΤΠΔΓΓΑ 

8752/94). 

Σα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 25/1975, ν θόξνο 

ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

1080/1980 θαη ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993, βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ζε 

πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλαιηζθφκελνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηνληαη από ηε 

ΓΔΖ ή από ηνλ ελαιιαθηηθό πξνκεζεπηή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, ζε δόζεηο ίζεο κε ηνλ αξηζκό ησλ εηήζησλ 

ινγαξηαζκώλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ εθδίδεηαη εληαίνο 

ινγαξηαζκόο γηα θάζε ππόρξεν (άξζξν 43 παξ.1β ηνπ 

Ν.3979/2011).» 

 

Ζ απόθαζε απηή θαηαξγεί θάζε πξνεγνύκελε θαη 

ζα ηζρύεη κέρξη ιήςεσο λεσηέξαο. 

 

43/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγφξν 

ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δήκνπ 

ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηελ εληνιή 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/11194_1994-ypesdda-8752-22-2-94-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/11194_1994-ypesdda-8752-22-2-94-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
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Θεβψλ θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο αγσγήο ηνπ ππαιιήινπ 

ηνπ Γήκνπ θ. ηακάηε 

σηήξηνπ θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ,  θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο από 12/12/2018, κε αξ. θαηάζεζεο 

212/2018 αγσγή ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ηακάηε σηήξηνπ, ηελ 15ε Μαξηίνπ 2018 

θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Ζ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 184,76 € θαη ζα βαξύλεη 

ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθψλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019. 

3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

    

 Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                             

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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