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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 13ηρ ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηακηικήρ) 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 13η 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 ηος μηνόρ Αππιλίος ηος έηοςρ 2019, ημέπα Σεηάπηη θαη 

ώπα 10.00΄ μ.μ., 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 

Απόθαζηρ 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

88/2019 

(Δκηόρ 

ημεπήζιαρ 

διάηαξηρ) 

«Πεπί λήτηρ απόθαζηρ για 

ηην  απαλλαγή ςπαλλήλος 

από ηον οπιζμό ηος υρ 

ςπόλογο για ηην είζππαξη 

σπημαηικού ενηάλμαηορ 

πποπληπυμήρ». 

 

Εγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ 

αξηζκό 64/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 700,00 € θαη γηα ην ππ΄ αξηζκό 

80/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 300,00 € πνπ εθδόζεθαλ ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μάπη Γημήηπιος ηος Γεώπγιος, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ηα 

εληάικαηα απηά. 

 

89/2019 

(Ημεπήζια 

διάηαξη) 

«Πεπί λήτηρ απόθαζηρ για 

ηον οπιζμό ςπολόγος 

είζππαξηρ ενηάλμαηορ 

πποπληπυμήρ για ηην 

εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ 

Αποθαζίζει ομόθυνα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε Δεκήηξην 

ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 300,00 €, 
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ελέγσος από ηο ΚΣΔΟ 

οσημάηυν ηος Γήμος μαρ». 

 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ 

από ην ΚΤΕΟ ησλ νρεκάησλ ηνπ δήκνπ καο κε 

αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6134 θαη ΚΗΥ 6286. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε  24
ε
 Ινπιίνπ 2019.  

4. Εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Δήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 
 

 

   Η ππακηικογπάθορ 

                                                                                            

          Πίκος Δςαγγελία  
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