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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 10εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

          Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 10ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό 

Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

64/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην ηεο 2
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηε 2
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό»  κε ην πνζό ησλ 2.091,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.10.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλαγξαο” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 10.202,55 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.10.8115.06 κε ηίηιν “Γηάθνξα έμνδα 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” 
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 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 695,64 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.10.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 55,04 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.20.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 2.874,75 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.20.8115.06 κε ηίηιν “Γηάθνξα έμνδα 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 1.876,48 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.20.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο  ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 2.963,07 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.20.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 118,55 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.25.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 9.307,60 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.25.8113.06 κε ηίηιν “ Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 12,31 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.30.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 14.928,51 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.30.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 11.268,95 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Εμόδσλ 02.30.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ 
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ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

 Ελίζρπζε ηνπ ΚΑ Εμόδσλ 02.00.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

48.855,38 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Ελίζρπζε ηνπ ΚΑ Εμόδσλ 02.20.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε ην πνζό ησλ 

2.950,07 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Ελίζρπζε ηνπ ΚΑ Εμόδσλ 02.25.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

5.991,46 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Ελίζρπζε ηνπ ΚΑ Εμόδσλ 02.30.8116.06 κε ηίηιν 

“Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζό ησλ 

1.932,67 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. Εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 
 

65/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 

Γξάζεο (ΟΠΓ) σο πξνο ηνλ 

πίλαθα ζηνρνζεζίαο έηνπο 

2019, όπσο απηόο 

δηακνξθώζεθε κεηά ηελ 1ε 

ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Καηαξηίδεη ηελ 1
ε
 αλακόξθσζε ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ), σο 

πξνο ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019 ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, κεηά ηελ 1ε 

ππνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.  

2. Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ έγθξηζε 

ηεο 1
εο

 αλακόξθσζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ), σο πξνο ηνλ πίλαθα 

ζηνρνζεζίαο,  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Δήκνπ 

Ταλάγξαο, όπσο απηόο δηακνξθώλεηαη κεηά ηελ 1ε 

ππνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

Ο πίλαθαο Σ.1 Σηνρνζεζία ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο 

έηνπο 2019 απνηειεί αλαπόζπαζηό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

66/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 70492 γηα 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. 3 πξαθηηθό δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ 

αθνξά ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο 

2019 (γηα ηηο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ θαη 
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ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο 

2019 (γηα ηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ θαη 

Οηλνθύησλ)». 

 

Οηλνθύησλ)». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΕΣΗΔΗΣ 

70492, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο 2019 (γηα ηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ θαη Οηλνθύησλ)», ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

ν νπνίνο πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηό 

έθπησζε 5% επί όισλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. 
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

67/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 67272, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. 3 πξαθηηθό δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ 

αθνξά ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα αζθάιηνπ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΕΣΗΔΗΣ 

67272, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ», 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία 

ΔΡΓΟΓΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΣΙΑ ΑΒΔΣΔ ν νπνίνο 

πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο ην πνζό ησλ 

33.760,00 € πιένλ ΦΠΑ. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  

 


