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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 20εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

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 20ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 ηνπ κελφο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 

10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό 

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

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

124/2019 

(Hκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

29/2019 δηαηαγήο πιεξσκήο 

ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ». 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Τε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 29/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, ε νπνία αθνξά ηελ από 09-04-

2019 αίηεζε ηεο ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ ηνπ 

Πεξηθιή θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

125/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηε ζχλαςε εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Φηιηππή Ισάλλα ε νπνία 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Τε ζύλαςε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Φηιηππή Ισάλλα ηνπ Γεκεηξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο 

λα θαηαβάιεη ζηε δεκησζείζα ην πνζό ησλ 300,00 € σο 
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έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ 

ην Γήκν Σαλάγξαο». 

απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ 

ππέζηε απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο ηεο θζνξάο 

ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

 

126/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηε ζχλαςε εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Μαξία Βηζβίθε ε νπνία έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ 

ην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Τε ζύλαςε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Βηζβίθε Μαξία, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα θαηαβάιεη 

ζηε δεκησζείζα ην πνζό ησλ 102,00 € σο απνδεκίσζε 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε 

απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο ηεο θζνξάο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 

127/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Ι 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 80504 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

θηηξίνπ Γπκλαζίνπ 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Ι (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΣΗΓΗΣ 80504 

«Απνθαηάζηαζε αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο θηηξίνπ 

Γπκλαζίνπ Σρεκαηαξίνπ». 

2. Αλαθεξχζζεη σο πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΜΔΣΡΟΝ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε Α/Α 7 

θαη Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 117464, 

κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα ηξία θαη 

είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (53,26 %). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

128/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Ι 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 80934 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αγξνηηθή νδνπνητα 

ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. 

Αζσπίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Ι (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΣΗΓΗΣ 80934 

«Αγξνηηθή νδνπνηïα ζηε ζέζε «ΛΟΥΤΣΑ» Τ.Κ. 

Αζσπίαο». 

2. Αλαθεξχζζεη σο πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΛΑΣΧ 

Α.Σ.Δ.» κε Α/Α 1 θαη Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο 

ΔΣΗΓΗΣ 117223, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

πελήληα πέληε θαη πελήληα δχν ηνηο εθαηφ (55,52 

%). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

129/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ΙΙ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 10/06/2019 πξαθηηθφ ΙΙ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΣΗΓΗΣ 80301 «πληήξεζε 
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κε α/α ΔΗΓΗ 80301 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «πληήξεζε 

αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ ζην Γήκν 

Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-

2018 (Α΄ θάζε)». 

 

αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ ζην Γήκν Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-

2018 (Α΄ θάζε)». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα επηινγή αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε 

αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ ζην Γήκν Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-

2018 (Α΄ θάζε)», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ΣΔΡΓΙΟΤ Γ. ΙΧΑΝΝΗ κε α/α θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο ΔΗΓΗ 116900 θαη κε πνζνζηό 

κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο εμήληα θαη δεθανθηώ 

εθαηνζηά επί ηνηο εθαηό (60,18%), επί ησλ ηηκώλ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

130/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ειέγρνπ απφ ην ΚΣΔΟ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε Γεκήηξην 

ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 90,00 €, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ 

από ην ΚΤΔΟ ηνπ νρήκαηνο ηνπ δήκνπ καο κε 

αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6127. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε  26
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

 

131/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«Υεκηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο 

λεξψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δεηγκάησλ» γηα ην έηνο 

2019. 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 11/2019 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ καο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λεξψλ 

θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ» γηα ην έηνο 2019, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 53.014,96 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. Τν αλσηέξσ 

πνζό ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6162.07 κε ηίηιν: 

«Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λεξνχ 

2019» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 215/2019 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Γεκάξρνπ Ταλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη 
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ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, 

ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο 

λεξψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ» γηα ην 

έηνο 2019,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 53.014,96 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζπληάζζεη 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο νδόο  Πακ. Ταμηαξρώλ 1 Σρεκαηάξη 

Βνησηίαο ηελ 15ε Ινπιίνπ 2019, ψξα 10:00 

(εκεξνκελία θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

& έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ), ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξώλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, δειαδή  ε αλσηέξσ εκεξνκελία  15ε 

Ινπιίνπ 2019, ψξα 10:00. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.  

 

132/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ επέθηαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 3.472,25 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε λένπο ζηύινπο γηα ηελ 

επέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζην Γήιεζη. 

2. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 389,82 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε δύν 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε ππάξρνπζεο θνιώλεο γηα 

ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζηελ Καιιηζέα 

(Α.Π. 43045962-01) 

3. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 2.321,29 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζηε Σηεθάλε (Α.Π. 43045594-01) 

4. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 1.157,43 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζηελ Καιιηζέα (Α.Π. 43045831-01) 

5. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 145,11 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ηνπνζέηεζε ηξηώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 

ζε ππάξρνπζεο θνιώλεο ζηελ Αζσπία 

6. Οξίδεη ην δεκνηηθό ππάιιειν Αζεκαθφπνπιν 

Γεψξγην ηνπ Αζαλαζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

αλσηέξσ ζρεηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ησλ 

αλσηέξσ δαπαλώλ. 
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7. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ην δεκνηηθό ππάιιειν ε  26
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2019.  

8. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

133/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 4
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ 4
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εζόδσλ  06.00.1315.11 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

600.000,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ 

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

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.61.7321.15 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πβξηδηθνχ 

ριννηάπεηα θαη ππνδνκψλ ζην γήπεδν 

ρεκαηαξίνπ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

403.023,68 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.15.7321.16 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πβξηδηθνχ 

ριννηάπεηα θαη ππνδνκψλ ζην γήπεδν 

ρεκαηαξίνπ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

88.337,73 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά 

έμνδα», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.61.7321.16 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ Αγ. 

Θσκά»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

196.976,32 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.15.7321.17 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ Αγ. 

Θσκά»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

43.174,73 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά 

έμνδα», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 

134/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ γηα ηελ 

είζπξαμε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 35,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζην νθεηιόκελν πάγην ηέινο 



[6] 
 

δήισζεο ζην εζληθφ 

θηεκαηνιφγην». 

 

δήισζεο ζην  εζληθό θηεκαηνιόγην γηα ην νηθόπεδν 

επί ηεο νδνύ Μνπζώλ ζηα Οηλόθπηα. 

2. Οξίδεη ηε δεκνηηθή ππάιιειν θ. Μάκαιε 

Υξηζηίλα ηνπ Λεσλίδα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

αλσηέξσ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζην 

νθεηιόκελν πάγην ηέινο δήισζεο ζην  εζληθό 

θηεκαηνιόγην γηα ην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Μνπζώλ 

ζηα Οηλόθπηα. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ην δεκνηηθό ππάιιειν ε  26
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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