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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                        

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 30εο 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 30ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 13.30΄ 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 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

214/2019 

(Δθηφο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 9
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ 9
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Εζόδσλ 06.00.1315.10 κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ 

νκβξίσλ πδάησλ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό 

ησλ 2.638.757,96 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ». 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.63.7326.14 κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ 
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νκβξίσλ πδάησλ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό 

ησλ 2.579.200,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

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

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.63.7326.15 κε 

ηίηιν: «Αξραηνινγηθέο εξγαζίαο γηα ηελ πξάμε 

«Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ νκβξίσλ 

πδάησλ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

59.557,96 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από  

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Εζόδσλ 06.00.1321.01 κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο 

Γ.Κ. Οηλνθχησλ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό 

ησλ 400.000,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Εμόδσλ 02.61.6662.03 κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή ριννηάπεηα ζην γήπεδν ηεο 

Γ.Κ. Οηλνθχησλ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό 

ησλ 400.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από  ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 

215/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα  

ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

“πληήξεζε αγξνηηθήο 

νδνπνηταο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ ζην Γήκν 

Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-

2018 (Α΄θάζε)”». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 
(κε πέληε ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 

 

Εγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηταο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. Οηλνθχησλ ζην Γήκν 

Σαλάγξαο γηα ηα έηε 2017-2018 (Α΄θάζε)» θιείλεη 

κεησηηθφο κε κεηαβνιή 0,39€ (πνζνζηφ 0,00%) σο 

πξνο ηελ αξρηθή ζύκβαζε, ζην πνζό ησλ 73.658,60€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγνύλησλ θνλδπιίσλ 

απξνβιέπησλ δαπαλώλ θαη ΦΠΑ 

Μεηνςήθηζε ν Δεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Σηακπάλεο 

Πεξηθιήο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε 

ιέγνληαο όηη ζα ήζειε λα αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε δαπάλε γηα 

απξόβιεπηα θαη αλ έρεη γίλεη ρξήζε επί έιαζζνλ 

δαπαλώλ. 

 

216/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα  

ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

“Αληηθαηάζηαζε 

εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ 

απφ ην δηπιηζηήξην 

Οηλνθχησλ ζηε δεμακελή 

ζηε ζέζε «ΠΤΡΓΟ»”». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 
(κε πέληε ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 

 

Εγθξίλεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ 

πδξαγσγείνπ απφ ην δηπιηζηήξην Οηλνθχησλ ζηε 

δεμακελή ζηε ζέζε «ΠΤΡΓΟ»» ν νπνίνο θιείλεη 

κεησηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε θαηά 

297,16 € (-0,35 %) ζην πνζό ησλ 83.751,93 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγνύλησλ θνλδπιίσλ 
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απξνβιέπησλ δαπαλώλ θαη ΦΠΑ 

Μεηνςήθηζε ν Δεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Σηακπάλεο 

Πεξηθιήο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε 

ιέγνληαο όηη ζα ήζειε λα αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε δαπάλε γηα 

απξόβιεπηα θαη αλ έρεη γίλεη ρξήζε επί έιαζζνλ 

δαπαλώλ. 

 

217/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα  

ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

“Καηαζθεπή λένπ δηθηχνπ 

θσηηζκνχ ζηε Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ”». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 
(κε πέληε ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 

 

Εγθξίλεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή λένπ δηθηχνπ θσηηζκνχ 

ζηε Γ.Δ. Οηλνθχησλ» ν νπνίνο θιείλεη κεησηηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε θαηά 864,02 € (-1,61 %) 

ζην πνζό ησλ 52.783,34 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαινγνύλησλ θνλδπιίσλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ θαη 

ΦΠΑ 

Μεηνςήθηζε ν Δεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Σηακπάλεο 

Πεξηθιήο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε 

ιέγνληαο όηη ζα ήζειε να αναφζρεται ςτην αιτιολογική 
ζκθεςη πνπ έρει ρξεζηκνπνηεζεί η δαπάνη γηα 

απξόβιεπηα θαη αλ έρεη γίλεη ρξήζε επί έιαζζνλ 

δαπαλώλ. 
 

218/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

24/2019 απφθαζεο ηεο 

ΓΗ.Κ.Δ.Σ. κε ζέκα: 

«Έγθξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (σο εληαίν 

ζχλνιν) ήηνη ηζνινγηζκφο, 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο, πίλαθαο δηάζεζεο 

απνηειεζκάησλ, 

πξνζάξηεκα θαζψο θαη 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

ρξήζεο έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 24/2019 απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΗ.Κ.Ε.Τ. κε ηίηιν: 

«Έγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(σο εληαίν ζχλνιν) ήηνη ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πίλαθαο δηάζεζεο 

απνηειεζκάησλ, πξνζάξηεκα θαζψο θαη έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ ρξήζεο έηνπο 2018», όπσο ε απόθαζε 

απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο απηήο. 

 

…219/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηε 

δηελέξγεηα αλαλέσζεο 

πνζνχ ζε ηξεηο πνκπνδέθηεο 

FAST– PASS». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ππφινγν ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μάξε 

Γεκήηξην ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 

1.808,50 €, γηα ηελ δηελέξγεηα αλαλέσζεο πνζνύ 

γηα ηελ δηέιεπζε ζε απηνθηλεηόδξνκνπο, ζε ηξεηο 

πνκπνδέθηεο FAST– PASS (ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.), νη 

νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηα κε αξηζ. 

θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6277, ΚΗΥ 6252 & ΚΗΥ 4453 

νρήκαηα ηνπ δήκνπ καο. 
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3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από 

ην δεκνηηθό ππάιιειν ε  29
ε
 Ννεκβξίνπ 2019.  

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

  

  Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  
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