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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  ρεκαηάξη, 1 Οθησβξίνπ 2015                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.: 16942 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51.103  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 35εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2015 

 

 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 35ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2015, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 30ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 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 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

609/2015 

(εθηόο 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο (δηαπξαγκάηεπζε), 

αληί πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο “ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ 
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εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

απνθαηάζηαζεο έθηαθησλ 

βιαβώλ νρεκάησλ – 

κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ”, επεηδή ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 1γ΄ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 

60/2007. Δηδηθόηεξα, ζπληξέρνπλ ιόγνη θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηώλ ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ. 

2. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο ππεξεζίαο «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ» ζηελ εηαηξεία ΛΗΝΑΡΓΟ Δ. ΑΝΑΡΓΤΡΟ έλαληη ηνπ πνζνύ 

ησλ 24.504,06 € κε ΦΠΑ, θαη κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξναλαθεξζείζαο πξόζθιεζεο.  

3. Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» ζηνλ Κ.Α. 02.20.6263.04 κε ηίηιν: «Έθηαθηε απνθαηάζηαζε βιαβώλ 

νρεκάησλ  ηνπ Γήκνπ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ζηελ επόκελε 

αλακόξθσζε ζύκθσλα κε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο πεξί θαηεπεηγνπζώλ αλαζέζεσλ.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο & Γήκαξρν γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο.  
 

610/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ 

βξαρίνλα». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 500/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 26.998,50 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7131.08 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ βξαρίνλα» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2015.  

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ 

βξαρίνλα, κε πξνϋπνινγηζκό € 26.998,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  Φ.Π.Α. (23%). Ο δηαγσληζκόο ζα 

γίλεη ζην Γεκαξρείν Σαλάγξαο (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ. : 32009 Αίζνπζα Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ) ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ, ηελ 12ε Οθησβξίνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα 

θαη από ώξα 10:00 έσο 10.30. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο αθπξσζεί ή  θξηζεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί 

ζηνλ ίδην ηόπν ηελ 19
ε
 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη κε ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ από ώξα 10:00 έσο 10.30 
 

611/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 190/2015  δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 350,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα»  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
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θαη ζεκηλάξηα». 

 

612/2015 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη 

ηελ ςήθηζε πίζησζεο γηα 

ηελ πιεξσκή δαπαλώλ πνπ 

αθνξνύλ θαηαρσξήζεηο ζε 

εθεκεξίδεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 562/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.060,87 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζην δηθαηνύρν ΗΧΑΝΝΖ Ζ. 

ΚΑΝΣΑ.  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 309,96 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Λ. 

ΣΑΜΑΣΖ.  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 830,25 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΑΦΟΗ 

Π. ΥΟΤΣΕΟΤΜΖ Δ.Π.Δ.  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 206,64 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΒΟΗΧΣΗΚΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Μ. ΔΠΔ.  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.254,60 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΥΟΤΣΕΟΤΜΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ & ΗΑ Ο.Δ.  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 150,06 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΔΚΓΟΔΗ ΟΦΗΑ ΜΟΥΑΝΓΡΔΟΤ & ΗΑ Δ.Δ.  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 159,90 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΔΚΓΟΔΗ Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Α.Δ.  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 119,56 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΕΧΖ Γ. 

ΛΔΤΚΟΦΡΤΓΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.  

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 135,30 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία Ζ 

ΑΤΓΖ Α.Δ.  

11. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 100,86 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ Α.Δ.  

12. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 100,86 €, ζε βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 
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δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ.  

13. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

14. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

613/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ 

ζηε Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 16836/10-9-2013 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ζηε Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ». 

2. Δγθξίλεη θαη θαηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 28
ε
 Απγνύζηνπ 

2013, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ζηε Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ», ζηνλ ΚΟΤΡΣΑΝΙΧΣΗ ΙΧΑΝΝΗ κε πξνζθεξόκελε Μέζε Σεθκαξηή Έθπησζε 

Δκ=5,00%, ζύκθσλα κε ην δηαηαθηηθό ηεο κε αξηζκ. 3/2014 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 

Ν. 3463/2006, κε ηελ νπνία δηθαηώζεθε ε πξνζθπγή ηνπ αλσηέξσ. 

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

 

614/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεζζάξσλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. πξση. 16022/18-09-2015 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

2. Κξίλεη άγνλε ηε δεκνπξαζία πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 10
ε
 επηεκβξίνπ 2015, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα 

ηελ: «Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

3. Σελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ζε λέα εκεξνκελία, κε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο, νη νπνίνη ζα θαηαξηηζηνύλ ζε 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 

615/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.35.6262.01 κε ηίηιν: 

«Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο 

απηόκαηνπ πνηίζκαηνο ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 510/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6262.01 κε ηίηιν: 

«Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απηόκαηνπ πνηίζκαηνο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
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616/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.15.6662.03 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ 

ριννηάπεησλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ 

Κέληξσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 509/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.972,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6662.03 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ριννηάπεησλ ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ» ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

617/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνύρνπ 

ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 565/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.799,07 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ 2014»  γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ινηπνύ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ ζην δηθαηνύρν ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

618/2015  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

πνπ έρεη γίλεη από ηελ 

πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ θ. 

Καηζηθή Γεκήηξηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 85/2015 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 121/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.70 κε ηίηιν: 

«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, πεξ 

γ.) ΓΔ Οηλνθύησλ», νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015. 

4. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΜΑΡΓΔΣΗ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε 

κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

619/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ 

πνπ έρνπλ γίλεη από ηνλ 

πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

5. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ κέζσ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο από ηελ ππόινγν δεκνηηθή 

ππάιιειν θ. Φνύθε Γηακάλησ ηνπ Γεσξγίνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.983,27 € θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ 

αξηζκ. 67/2015 ρξεκαηηθό έληαικα. 
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Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

6. Γηαζέηεη ηηο θάησζη πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 θαη εγθξίλεη ηελ έθδνζε 

ηζόπνζσλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, επ’ νλόκαηη ησλ πιεξσζέλησλ δηθαηνύρσλ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί 

ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή 

ππαιιήινπ, γηα ηνπο θάησζη θσδηθνύο αξηζκνύο: 

Α.Α. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΑΡΗΘΜ. 

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ/ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΠΟΟ Δ € Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ 

1 Λνηπέο δαπάλεο 

γεληθήο θύζεσο  

504/29-5-2015 ΓΑΑΡΥΔΗΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

138,99 02.00.6495 

2 Λνηπέο δαπάλεο 

γεληθήο θύζεσο  

9968/28-5-2015 ΥΡΤΗΚΟ ΗΧΑΝΝΖ 180,00 02.00.6495 

3 Πξνκήζεηα ινηπώλ 

πιηθώλ άκεζεο 

αλάισζεο 

1564/22-9-2015 ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ 

393,60 02.30.6682 

4 Πξνκήζεηα ινηπώλ 

δαπαλώλ γεληθήο 

θύζεσο 

847/23-9-2015 ΠΡΟΓΚΑΚΖ ΓΖΜ. – 

ΑΡΒΑΝΗΣΖ Π. Ο.Δ. 

400,00 02.00.6495 

5 Λνηπέο δαπάλεο 

γεληθήο θύζεσο  

26823/4-6-2015 ΜΑΛΛΗΟ ΣΗΜ. 

ΗΧΑΝΝΖ 

147,60 02.00.6495 

6 Πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ 

26913/16-9-2015 ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

399,91 02.35.6634 

7 Πξνκήζεηα πιηθώλ 

γηα ηε ζπληήξεζε 

γεσηξήζεσλ  

280775/11-9-2015 ΑΡΓΤΡΟ Α.Ζ. & ΗΑ 

ΔΠΔ 

398,52 02.25.6662.02 

8 Πξνκήζεηα ινηπώλ 

πιηθώλ άκεζεο 

αλάισζεο  

1573/23-9-2015 ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΗΑ 

383,75 02.30.6682 

9 Πξνκήζεηα πιηθνύ 

εθηππώζεσλ θαη 

βηβιηνδεηήζεσλ 

94/22-9-2015 ΣΕΗΓΚΟΤΡΑ 

ΒΑΗΛΖ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

298,89 02.10.6654.01 

10 Πξνκήζεηα πιηθώλ 

γηα ηε ζπληήξεζε 

γεσηξήζεσλ  

2229/14-9-2015 ΑΦΟΗ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. 

396,75 02.2.6662.02 

11 Πξνκήζεηα πιηθώλ 

γηα ηε ζπληήξεζε 

15874/11-9-2015 ΑΦΟΗ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. 

397,52 02.25.6662.02 
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γεσηξήζεσλ  

12 Σαρπδξνκηθά ηέιε 43781/20-5-2015 ACS COURIER  13,25 02.00.6221 

13 Πξνκήζεηα πιηθώλ 

γηα ζπληήξεζε 

δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο 2014 

6141/16-9-2015 ΜΑΡΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ. 384,49 02.25.6682.08 

14 Πξνκήζεηα 

θαξκαθεπηηθνύ 

πιηθνύ 

1497/02-10-2015 ΞΑΝΘΖ ΑΝΤΦΑΝΣΖ 

& ΗΑ Ο.Δ. 

50,00 02.10.6681 

 

620/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 578/2015 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Λήςε 

απόθαζεο γηα ηνλ 

πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνύ 

θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2014». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 578/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: 

«Λήςε απόθαζεο γηα ηνλ πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνύ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014» 

2. Δγθξίλνληαη νη ζπληαρζήζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014, ήηνη ν Ηζνινγηζκόο, 

ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ν Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, ν Πίλαθαο Γεληθήο 

Δθκεηάιεπζεο, ην Παξάξηεκα, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζπλεκκέλεο ζην παξόλ πξαθηηθό θαζώο θαη ε Έθζεζε 

Γηαρεηξήζεσο. 

3. Δθζέηεη ηα αθόινπζα ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνύο έηνπο 2014 ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζπλνπηηθά παξνπζηάδνπλ ηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

Α. Έζνδα Υξήζεο 

 

Υξεκαηηθό Τπόινηπν 

Πξνεγνύκελεο Υξήζεο Πξνϋπνι/ληα Βεβαησζέληα Δηζπξαρζέληα 

Δηζπξαθηέα 

ππόινηπα 

Σαθηηθά 2.838.479,07 2.838.479,07 2.838.479,07 0,0 

Έθηαθηα Αληδείθεπηα 387.443,17 387.443,17 387.443,17 0,00 

Έθηαθηα Δηδηθεπκέλα 4.053.961,71 4.053.961,71 4.053.961,71 0,00 

ύλνιν Α 7.279.883,95 7.279.883,95 7.279.883,95 0,00 

Έζνδα Υξήζεο Πξνϋπνι/ληα Βεβαησζέληα Δηζπξαρζέληα 0,00 

Σαθηηθά 10.03.148,17 10.021.388,56 9.584.277,11 437.111,45 

Δθηαθηα 3.485.800,01 2.102.779,71 2.089.354,71 13.425,00 
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Δηζπξάμεηο από Γάλεηα 

& ΠΟΔ 

5.489.440,28 5.481.186,39 2.449.083,21 3.032.103,18 

Δηζπξάμεηο ππέξ 

Γεκνζίνπ & ηξίησλ 

659.000,00 500.381,87 400.958,69 99.423,18 

ύλνιν Β 19.657.388,46 18.105.736,53 14.523.673,72 3.582.062,81 

ΤΝΟΛΟ (Α+Β) 26.937.272,41 25.385.620,48 21.803.557,67 3.582.062,81 

 

 

Β. Γαπάλεο Υξήζεο 

 

  

Πξνϋπνι/ζεο Δληαιζείζεο Πιεξσζείζεο  

Αδηάζεηεο 

πηζηώζεηο Γαπάλεο 

ύλνιν Δμόδσλ 26.922.394,84 13.988.749,69 13.988.749,69 12.933.645,15 

Απνζεκαηηθό 14.877,57 0,00 0,00 14.877,57 

ύλνιν 26.937.272,41 13.988.749,69 13.988.749,69 12.948.522,72 

 

Γ. Υξεκαηηθό Τπόινηπν Σέινπο Υξήζεο 

 

Δίδνο Λνγαξηαζκνύ Υξεκαηηθό Τπόινηπν 

Σαθηηθά 4.729.776,35 

Έθηαθηα Αληδείθεπηα 416.239,06 

Έθηαθηα Δηδηθεπκέλα 2.668.792,57 

ύλνιν 7.814.807,98 

 

2. Δλζσκαηώλεη ζηελ παξνύζα απόθαζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Σέινπο Υξήζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο 

ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εθζέηεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ 2014 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2014 

Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο  1.382.586,48 
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Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 60.869.648,30 

πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο 

απαηηήζεηο 596.695,61 

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 61.466.343,91 

Απνζέκαηα ,00 

Απαηηήζεηο  2.185.536,37 

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 8.054.725,85 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 10.240.262,22 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 964.540,77 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 74.053.733,38 

    

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 31.12.2014 

Κεθάιαην 41.857.252,75 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο -επηρνξεγήζεηο- 

δσξεέο παγίσλ 25.713.184,54 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 6.265,56 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 1.934.390,86 

Καζαξή ζέζε 69.511.093,71 

Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη έμνδα 356.398,58 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.175.725,37 

Γάλεηα βξαρππξόζεζκα ,00 

Τπνρξεώζεηο ζε πξνκεζεπηέο 2.153.731,93 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 447.657,23 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 3.777.114,53 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 409.126,56 

ύλνιν παζεηηθνύ 74.053.733,38 

 

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ 2014 

 

  ρξήζε 
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   2014 

 Κύθινο εξγαζηώλ 10.668.597,26 

Μείνλ: Κόζηνο πσιεζέλησλ ,00 

 Μηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο -79.995,80 

Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 454.136,47 

 ύλνιν 374.149,67 

Μείνλ: Έμνδα δηνίθεζεο 2.578.784,13 

Μείνλ: Έμνδα δεκνζίσλ ζρέζεσλ 15.926,09 

 Μεξηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο -2.220.569,55 

Πιένλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 147.863,64 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο ηίηισλ & ρξενγξάθσλ ,00 

Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 63.622,72 

 Οιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο -2.136.328,63 

Πιένλ: Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 1.536.298,79 

Πιένλ: Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 1.057.345,95 

Πιένλ: Δζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 31.802,43 

Μείνλ: Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 29.698,65 

Μείνλ: Έθηαθηεο δεκηέο 8.533,54 

Μείνλ: Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 177.237,86 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 452.227,60 

 Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα -177.579,11 

 ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ 3.079.410,97 

Μείνλ: Με ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο απνζβέζεηο 3.079.410,97 

 Απνηειέζκαηα ρξήζεσο  -177.579,11 

 
 

4. Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ έγθξηζε ηεο ελίζρπζεο  ινγαξηαζκώλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

δηόηη θαηά ηελ 31/12/2014 είραλ εηζπξαρζεί θαη βεβαησζεί πνζά πιένλ ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ.  

πγθεθξηκέλα πξέπεη λα εγθξηζεί ε ελίζρπζε ησλ : 
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 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0125 «Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν 2130/93)» κε ην 

πνζό  ησλ 7.048,12 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0129.01 «Μηζζώκαηα από θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο» κε ην πνζό ησλ 1.962,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0211 «Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο» κε ην πνζό ησλ 22.434,08 επξώ κε 

ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμόδσλ κε ηίηιν “Φόξνη ηόθσλ” κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ  

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0311.01  «Σέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (άξζξν 25 Ν 1828/89)» κε ην πνζό ησλ 

1.258.180,27 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0311.02 «Σέιε θαζαξηόηεηαο Δ.Α.Β.» κε ην πνζό ησλ 160.283,50 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0321 «Γηαθηώκαηα ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο κε ην δίθηπν» κε ην πνζό ησλ 

22.380,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0322.01 «Σέινο ύδξεπζεο Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ» κε ην πνζό ησλ 209.625,41 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0322.02 «Σέινο Σέινο ύδξεπζεο Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ» κε ην πνζό ησλ 320.226,61 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0331 «Γηθαηώκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ» κε ην πνζό ησλ 300,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0341.01 «Γηθαηώκαηα ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν» κε ην πνζό ησλ 9.172,48 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0343.02 «Σέινο ρξήζεο ηξίησλ  ζε βηνινγηθό θαζαξηζκό από νηθηαθά ιύκαηα» κε ην 

πνζό ησλ 4.325,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0343.03 «Σέινο απνρέηεπζεο επί ινγαξηζκώλ ύδξεπζεο» κε ην πνζό ησλ 16.225,05 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0441.01 «Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν 2130/93)» κε ην πνζό ησλ 64.281,83 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0462 «Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1990/90)» κε ην πνζό ησλ 42.094,89 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0469.01 «Έζνδα από παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο - 

ηέινο 3%» κε ην πνζό ησλ 195.017,95 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0471.01 «Δηδηθό πεξηβαληνιινγηθό ηέινο» κε ην πνζό ησλ 181.928,83 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0471.02 «πγθνηλσληαθό ηέινο» κε ην πνζό ησλ 184.634,73 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0471.03 «Δηδηθό πεξηβαληνιινγηθό ηέινο από Δ.Α.Β.» κε ην πνζό ησλ 66.916,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0471.04 «πγθνηλσληαθό ηέινο από Δ.Α.Β.» κε ην πνζό ησλ 4.056,50 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0511.01 «Φόξνο ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) 0.16€ /m2 γηα ηνπο 

ζηεγαζκέλνπο & 0.008 € / m2 γηα ηνπζ κε ζηεγαζκέλνπο» κε ην πνζό ησλ 87.246,35 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0512 «Φόξνο δύζνπ (αξζξ. 12 Ν. 1080/80)» κε ην πνζό ησλ 588,60 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0521 «Δηζθνξά ζε ρξήκα ιόγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (άξζξν 24 

πλη. 1975/2001, άξζξν 9 Ν 1337/83, άξζξν 21 Ν 2508/97)» κε ην πνζό ησλ 62,07 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0523 «Δηζθνξά 40% ή 75% ηνπ ΚΖ/1947 Φεθίζκαηνο (άξζξν 34 Ν 1337/83)» κε ην 

πνζό ησλ 1.843,39 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0524 «Λνηπέο εηζθνξέο» κε ην πνζό ησλ 13,07 επξώ 
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 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0611.02 «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ & δαπαλώλ κηζζνδνζίαο 

βξεπνλεπηαθώλ ζηαζκώλ Ν. 2880/2001» κε ην πνζό ησλ 6.840,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0614 «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιεησλ Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν 1946/91» κε ην πνζό ησλ 8.410,18 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0713 «Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ( άξζξν 25 Γ.Κ.Κ. )» κε ην πνζό ησλ 2.015,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0718.02 «Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

κε κνπζηθή» κε ην πνζό ησλ 1.600,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1211.02 «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑΑ - Κάιπςε δαπαλώλ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ 

ρνιηθώλ Μνλάδσλ Ν.3852/10» κε ην πνζό ησλ 8.627,88 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1211.03 «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑΑ-Κάιπςε δαπαλώλ εθινγηθήο απνδεκίσζεο» κε ην 

πνζό ησλ 10.927,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1214.07 «Δπηρνξήγεζε από ΟΑΔΓ γηα ηκήκα κηζζνδνζίαο  αληαπνθξηηή» κε ην πνζό 

ησλ 1.100,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1214.08 «Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα - 

ΟΑΔΓ» κε ην πνζό ησλ 22.112,71 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1311 «ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ δήκσλ» κε ην πνζό ησλ 110.131,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1313.22 «Βειηίσζε - πκπιήξσζε δεκνηηθνύ αζιεηηθνύ θέληξνπ ΓΓ Οηλνθύησλ» κε ην 

πνζό ησλ 57.750,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1313.23 «Καηαζθεπή δπθηίσλ γηα ηελ ζύλδεζε εγθαηαζηάζεσλ ΔΤΓΑΠ -ΣΑΥ/ΡΗΟΤ 

νηθηζκώλ 2011 (ΓΔ Σαλάγξαο )» κε ην πνζό ησλ 107.350,32 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1511 «Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ» κε ην πνζό ησλ 38.843,74 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1512 «Πξόζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν 2130/93)» 

κε ην πνζό ησλ 26.912,68 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1522 «Παξάβνια ππνβαιιόκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιύλζεσλ ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 18 Ν 2648/98)» κε ην πνζό ησλ 92,06 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1693.01 «Έζνδα από ηελ πώιεζε ηεπρώλ πξνθεξύμεσλ» κε ην πνζό ησλ 1.040,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2111 «Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ» κε ην πνζό ησλ 

345.310,58 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2112.02 «Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. - ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ -

ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ - ΚΛΔΗΓΗΟΤ- ΓΖΛΔΗΟΤ  Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ 2012» κε ην πνζό ησλ 8.117,48 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2112.03 «Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ  Α & Β 

ΔΞΑΜΖΝΑ ΣΟΤ 2012» κε ην πνζό ησλ 188.627,46 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2112.04 «Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ  

Β ΔΞΑΜ. 2011 & Α- Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ 2012» κε ην πνζό ησλ 175.227,95 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2115 «Σαθηηθά έζνδα από ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» κε ην πνζό ησλ 1.893,47 επξώ 
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 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3211.01 «Σέιε θαζαξηόηεηαο κε ειεθηξνδνπκέλσλ» κε ην πνζό ησλ 65,22 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.02 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. Οηλνθύησλ» κε ην πνζό ησλ 566,20 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.04 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» κε ην πνζό ησλ 

24.271,53 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3214.02 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ. Οηλνθύησλ» κε ην πνζό ησλ 

13.791,46 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.01 «Γεκνηηθόο θόξνο Δ.Α.Β.» κε ην πνζό ησλ 3.513,23 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.05 «Παξαβάζεηο ΚΟΚ, ινηπά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο» κε ην πνζό ησλ 

13.890,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4121 «Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ» κε ην πνζό ησλ 281,60 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4123 «Φόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηώλ θιπ» κε ην πνζό ησλ 

14.809,96 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4211 «Δπηζηξνθή ρξεκάησλ από ππνιόγνπο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο» κε 

ην πνζό ησλ 2.743,35 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4212 «Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο» κε ην πνζό ησλ 9.000,00 επξώ 

 

Οη σο άλσ εληζρύζεηο ζα γίλνπλ:  

Α. κε κείσζε (κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ κε ΚΑ Δμόδσλ 02.90.9111) ησλ:  

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0211 «Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο» κε ην πνζό ησλ 2.873,73 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0322.03 «Σέινο ύδξεπζεο Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ην πνζό ησλ 20.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0343.01 «Tεινο ρξεζεο βπηηνθνξνπ απηνθηλεηνπ» κε ην πνζό ησλ 16.975,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0452 «Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη 

ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 1080/80)» κε ην πνζό ησλ 9.322,68 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0461 «Σέινο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (άξζξν 3 Ν 1080/80)» κε ην πνζό ησλ 

1.027,72 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0511.02 «Φόξνο ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) από Δ.Α.Β.» κε ην 

πνζό ησλ 1.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0611.01 «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν 1828/89)» κε ην πνζό 

ησλ 169.859,08 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0619.01 «ΚΑΠ από εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3756/2009» κε ην πνζό ησλ 

80.123,39 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0715 «Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ' ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 

(άξζξν 9 Ν 2880/2001)» κε ην πνζό ησλ 14.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.0716 «Έζνδα από παξάβνια αδεηώλ παξακνλήο αιινδαπώλ (άξζξν 16 Ν 2946/2001)» 

κε ην πνζό ησλ 7.700,00 επξώ 
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 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1214.05 «Δπηρνξήγεζε γηα ηελ κηζζνδ.κνλίκσλ ππαιιήισλ ΚΔΠ» κε ην πνζό ησλ 

40.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2112.01 «Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ --Β 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ 2012 - ΓΖΛΔΗΟΤ  Β ΔΞΑΜΖΝΟ  2012 - ΟΗΝΟΖ» κε ην πνζό ησλ 44.591,85 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2114.02 «Δίζπξαμε ηέινπο απνρέηεπζεο επί ηνπ ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο» κε ην πνζό 

ησλ 16.856,04 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2118.01 «Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ» κε ην πνζό ησλ 

19.488,33 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2119.02 «Οθεηιή από εηδηθό ηέινο ιαηνκηθώλ πξνηόλησλ 2%-5%» κε ην πνζό ησλ 

65.054,44 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.2119.06 «Γηθαίσκα βνζθήο» κε ην πνζό ησλ 2.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3211.02 «Σέιε θαζαξηόηεηαο ΔΑΒ» κε ην πνζό ησλ 171.505,44 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.01 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» κε ην πνζό ησλ 

135.302,21 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.02 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. Οηλνθύησλ» κε ην πνζό ησλ 11.834,50 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3212.03 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Γ.Δ. Σαλάγξαο» κε ην πνζό ησλ 5.494,71 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3214.01 «Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» κε ην πνζό ησλ 

13.309,15 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3216.01 «Πεξηβαιινληηθν Σέινο ΔΑΒ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» κε ην πνζό ησλ 6.248,98 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.3219.04 «Φ.Π.Α. εθξνώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ» κε ην πνζό ησλ 18.892,79 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4131 «Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία» κε ην πνζό ησλ 12.046,17 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4141 «Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ» κε ην πνζό 

ησλ 2.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4142 «Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ» κε ην πνζό ησλ 10.170,04 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.4214.02 «Δπηζηξνθέο θξαηήζεσλ κε απνδνζείζεο από Δ.Α.Π.» κε ην πνζό ησλ 2.618,70 

επξώ  

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1321.01 «Πνιενδνκηθή κειέηε αλαζεώξεζεο  & κειέηε εθαξκνγήο (πξ.αλαινγηζκνύ)  

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο ηνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ..» κε ην πνζό ησλ 87.300,85 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1322.05 «Αλάπιαζε Κέληξνπ Οηθηζκνύ Αζσπίαο 2011.» κε ην πνζό ησλ 250.238,50 

επξώ 
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 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1322.06 «Αλαθαηαζθεπή Τπάξρνπζαο Πιαηείαο Καιιηζεαο 2011 ..» κε ην πνζό ησλ 

82.972,90 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1322.07 «Αλαβάζκηζε παιαηνύ Γεκαξρείνπ ρεκαηαξίνπ» κε ην πνζό ησλ 265.309,77 

επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1327.01 «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ παηδνηόπσλ Γήκνπ Σαλάγξαο» κε ην πνζό ησλ 

143.280,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1327.02 «Απεηθόληζε ρσξνηαθηηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ δεδνκέλσλ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

κε ην πνζό ησλ 61.500,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1328.08 «Αλάπιαζε Κέληξνπ θαη Πεδνδξνκίσλ ΓΔ ρεκαηαξίνπ» κε ην πνζό ησλ 

100.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1328.12 «Καηαζθεπή αγσγνύ ύδξεπζεο πνπ ζα κεηαθέξεη ην δηπιηζκέλν λεξό από ηελ 

δεμακελή λεξνύ ζηα Οηλόθπηα ζηνλ νηθηζκό 2/5 Γήιεζη (ΓΔ Οηλνθύησλ)» κε ην πνζό ησλ 12.586,09 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1328.13 «Καηαζθεπή δπθηίσλ γηα ηελ ζύλδεζε εγθαηαζηάζεσλ ΔΤΓΑΠ -ΣΑΥ/ΡΗΟΤ 

νηθηζκώλ 2011 ( ΓΔ Σαλάγξαο) » κε ην πνζό ησλ 378.558,56 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1328.14 «Υξεκαηνδόηεζε ΤΠΔΚΑ» κε ην πνζό ησλ 400.000,00 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1329.01 «Απνρέηεπζε αθαζάξησλ ζηνπο νηθηζκνύο Πιάθα Γήιεζη & Γήιεζη» κε ην 

πνζό ησλ 200.000,01 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1329.02 «Μειέηε Απνρέηεπζεο Αθαζαξησλ ζηνπο Οηθηζκνύο Πιάθα - Γήιεζη & Γήιεζη 

& Δπέθηαζε ΒΗΟΚΑ» κε ην πνζό ησλ 45.487,61 επξώ 

 ΚΑ Δζόδσλ 06.00.1329.03 «Δπέθηαζε ΒΗΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ» κε ην πνζό ησλ 200.000,00 

επξώ θαη 

 

 

 

Β. κε ελίζρπζε (κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ κε ΚΑ Δμόδσλ 02.90.9111) ησλ 

 ΚΑ Δμόδσλ 02.30.7322.06 «Βειηίσζε - πκπιήξσζε δεκνηηθνύ αζιεηηθνύ θέληξνπ ΓΓ Οηλνθύησλ» κε ην 

πνζό ησλ 57.750,00 επξώ 

 ΚΑ Δμόδσλ 02.25.7312.40 «ύλδεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ (θάζε Β-

θαηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ, δεμακελήο θαη ινηπώλ ΓΔ Σαλάγξαο)» κε ην πνζό ησλ 107.350,32 επξώ 

 ΚΑ Δμόδσλ 02.20.6211 «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ,Πιαηεηώλ θαη θνηλνρξεζησλ 

ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» κε ην πνζό ησλ 457.617,32 επξώ 

 ΚΑ Δμόδσλ 02.25.6273.01«Καηαλάισζε ειεθηξηθνύ γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ..ζεο , έληαμεο θαη 

παξαθνινύζεζε ππνζηήξημεο έξγσλ» κε ην πνζό ησλ 294.027,83 επξώ 

 

 Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην  74445-29/12/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο & 
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Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξί «θαζνξηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ ηξόπνπ θαη ηεο απνηύπσζεο ηεο 

απνγξαθήο ησλ πάζεο θύζεσο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ, θαζώο θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθώλ κέζσλ ησλ δήκσλ πνπ ζπληζηώληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3852/2010 

(ΦΔΚ 87 Α΄)» πξέπεη λα ππάξρεη εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα έγθξηζε ησλ δηαθνξώλ ηεο 

απνγξαθήο  έλαξμεο πνπ πξνέθπςαλ από έιεγρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  

 

πγθεθξηκέλα εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε:  

1. H ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 40.10.00.00 κε ηίηιν «Καηαβεβιεκέλν θεθάιαην Ν.Π.Γ.Γ.» κε ην πνζό 

ησλ 1.469.612,18 επξώ ζε πίζησζε ησλ : 

     α)  ινγ. 15.17.90.08 κε ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο από γεώηξεζε έσο 

δεμακελή ΓΓ Κιεηδίνπ (ΓΔ Οηλνθύησλ)» κε ην πνζό ησλ 1.524,35 επξώ δηόηη ζην ζπλερηδόκελν θαηά ηελ 

01/01/2011 έξγν εθ παξαδξνκήο είρε απνγξαθεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Ηζνινγηζκό έλαξμεο ηεο 01/01/2011 

θαη πνζό θξαηήζεσλ επηπιένλ ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο.  

     β)  ινγ. 50.00.01.77 κε ηίηιν «ΚΑΣΟΓΗΑΝΝΖ ΑΝΓΡΔΑ (ΒΑ.)» κε ην πνζό ησλ 10.350,83 

επξώ δηόηη ελώ είρε εθδνζεί από ηνλ πξνκεζεπηή ην Σηκνιόγην Νν 22 ζηηο 29/08/2008  γηα ηνλ 1ν ινγαξηαζκό 

ηνπ έξγνπ "ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ" δελ  είρε απνγξαθεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ 

Ηζνινγηζκό έλαξμεο ηεο 01/01/2011 σο νθεηιή θαη δελ απεηθνληδόηαλ ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. 

     γ) ινγ. 50.02.00.03 κε ηίηιν “ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΧΝ” κε ην πνζό ησλ 

1.457.737,00 επξώ, δηόηη από πιεπξάο ηνπ Σακείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάθιεζε κέξνπο ηεο θεθαιαηαθήο 

ελίζρπζεο θαηά ην πνζό πνπ δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Γήκν καο,  Σν αξρηθό πνζό ησλ 4.032.217,00 

επξώ είρε θαηαβιεζεί  ην έηνο 2013 θαη είρε εθδνζεί ην Γξακκάηην Δίζπξαμεο Νν 137/12-2-13, κε ζθνπό ηελ 

πιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ θαη είρε ζεσξεζεί θεθαιαηαθή ελίζρπζε ζύκθσλα κε ηελ εγθ. 29465/19-7-

14 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 
 

621/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.10.6654.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ 

πιηθνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 564/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 470,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6654.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

3. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ κε ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηηο σο 

άλσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

622/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 563/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 55.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.00.6737.01 γηα ηελ θαηαβνιή 
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γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ». 

 

κέξνπο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (5ε δόζε) γηα ην έηνο 2015 από ην Γήκν Σαλάγξαο ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή 

Δπηρείξεζε Γήκνπ Σαλάγξαο, ζηε δηθαηνύρν ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

           

              Η πξαθηηθνγξάθνο 

 

 

                                                                                                                        Πίθνπ Δπαγγειία  


