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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2017 

 

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 14ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  5
ε
  ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 12.30΄ 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 

179/2017 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν εθπξνζώπεζεο 

ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αζθεζείζαο από ην Γήκν 

έθεζεο θαηά ηεο αξηζκ. 

349/2014 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο από 12/02/2015 αζθεζείζαο από ην Γήκν έθεζεο 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 349/2014 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο, ηελ 05
ε
 Απξηιίνπ 2017 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 159/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 357,12 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 
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2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431,  κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

180/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηελ 

έγθξηζε δαπάλεο θαη ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη 

εζληθώλ ή ηνπηθώλ 

ενξηώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ από 05/04/2017 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ 

ζπλέηαμε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαη αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ησλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο 

παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 

Εσνδόρνπ Πεγήο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πύιεο, ηεο Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 2/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) 

γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα Πύιεο, ηεο Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ, ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

2. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 118, Ν. 

4412/2016) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο 

(παξ. 10, άξζξν 86, Ν. 4412/2016).  

3. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2016). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

181/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηελ 

έγθξηζε δαπάλεο θαη ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη 

εζληθώλ ή ηνπηθώλ 

ενξηώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ από 05/04/2017 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ 

ζπλέηαμε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαη αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ησλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο 

παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 

Εσνδόρνπ Πεγήο ζην Γήιεζη Γήκνπ Σαλάγξαο, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 2/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ 
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πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) 

γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο ζην Γήιεζη Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

4. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 118, Ν. 

4412/2016) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο 

(παξ. 10, άξζξν 86, Ν. 4412/2016).  

5. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2016). 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

182/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηελ 

έγθξηζε δαπάλεο θαη ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη 

εζληθώλ ή ηνπηθώλ 

ενξηώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ από 05/04/2017 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ 

ζπλέηαμε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαη αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ησλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο 

παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ 

Αγίνπ Θσκά ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγ. Θσκά ηεο Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 2/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) 

γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ Αγίνπ Θσκά ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα Αγ. Θσκά, ηεο Γ.Δ. Οηλνθύησλ, ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

4. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 118, Ν. 

4412/2016) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο 

(παξ. 10, άξζξν 86, Ν. 4412/2016).  

5. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2016). 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

183/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηελ 

έγθξηζε δαπάλεο θαη ηελ 

ςήθηζε πίζησζεο ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ από 05/04/2017 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ 

ζπλέηαμε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαη αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ησλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο 

παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Καιιηζέαο ηεο 

Γ.Δ. Σαλάγξαο, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηα νπνία 
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εζληθώλ ή ηνπηθώλ 

ενξηώλ». 

 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 2/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) 

γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα Καιιηζέαο, ηεο Γ.Δ. Σαλάγξαο, ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

4. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 118, Ν. 

4412/2016) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο 

(παξ. 10, άξζξν 86, Ν. 4412/2016).  

5. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2016). 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

184/2017 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

δειώζεσλ θηεκαηνινγίνπ 

θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

γηα ηελ είζπξαμε 

εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.085,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6162.01 κε ηίηιν: 

«Κηεκαηνιόγην».  

2. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

3. Οξίδεη ηε δεκνηηθό ππάιιειν θ. Γεκεηξαθνπνύινπ 

Δπαγγειία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ νθεηιόκελνπ πάγηνπ 

ηέινπο ζην θηεκαηνιόγην. 

4. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηνλ 

δεκνηηθό ππάιιειν ε  4
ε
 Ηνπιίνπ 2017.  

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

185/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ ζύζηαζε πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο έηνπο 2017 

γηα ηηο Σνπηθέο 

Κνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ 

καο θαη ηνλ νξηζκό 

ππνιόγσλ γηα ηε 

δηαρείξηζή ηνπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε: 

 πνζνύ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.01, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 2.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οηλνθύησλ θ. Κακεληώηε 

Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ. 

 πνζνύ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.02, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 2.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
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Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ θ. Καξαγθνύλε 

Γεώξγηνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.03, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Αγ. Θσκά θ. Κνθόζε σηήξηνπ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.04, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο  

Κνηλόηεηαο Άξκαηνο θ. Γαύξε Γεώξγηνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.05, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Αζσπίαο θ. Γθίθα Λνπθά. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.06, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο  

Κνηλόηεηαο Γάθλεο θ. Ρόθα Αληώληνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.07, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο  Καιιηζέαο θ. Καθνύλε Γεώξγηνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.08, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ θ. Καηζηθή Γεκήηξηνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.09, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο  

Κνηλόηεηαο Πύιεο θ. Λάκπξνπ Κσλζηαληίλνπ. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.10, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο θνύξησλ θ. ακπάλε Ησάλλε. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.11, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο ηεθάλεο θ. Φηιιηπή Ησάλλε. 

 πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8251.12, 

γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο  θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 1.000,00 € αλά κήλα 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 
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Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο θ. Μπειεγξάηε Αληώληνπ. 

2. Από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κπνξεί λα πιεξώλεηαη 

νπνηαδήπνηε δαπάλε ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ 

απνλέκεη ν λόκνο 3852/2010 ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο ή κεηαβηβάδεη ζε απηέο ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην, όπσο ελδεηθηηθά: 

α) Ζ δαπάλε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ 

επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (άξζξν 82 πεξίπη. γ'). 

β) Ζ δαπάλε γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ 

ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξν 82 πεξίπη. 

δ'). 

γ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ 

νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ 

ραξώλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα βιάβεο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ (άξζξν 82 πεξίπη. 

ε'). 

δ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, 

πιαηεηώλ, αιζώλ θαη θνηλόρξεζησλ γεληθά δεκνηηθώλ 

ρώξσλ (άξζξν 83 παξ. 2 πεξίπη. δ'). 

3. Οη δαπάλεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνύλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη ην ύςνο ηνπο, ζηα όξηα  ησλ πηζηώζεσλ 

πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνύο αξηζκνύο 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έρνπλ σο εμήο:  

 ΚΑ 02.20.6262.04 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, πεξ. δ) Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.05 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, πεξ. δ) Γ.Δ. Οηλνθύησλ» 

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.06 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, πεξ. δ) Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.07 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, πεξ. δ) Γ.Δ. Σαλάγξαο» 

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.25.6262.67 κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

επείγνληνο ραξαθηήξαο ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (άξζξ. 82, πεξ. γ) Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» 

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.25.6262.68 κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

επείγνληνο ραξαθηήξαο ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (άξζξ. 82, πεξ. γ) Γ.Δ. Σαλάγξαο» έσο 

ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.25.6262.69 κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

επείγνληνο ραξαθηήξαο ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (άξζξ. 82, πεξ. γ) Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» 

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 
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 ΚΑ 02.25.6262.70 κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

επείγνληνο ραξαθηήξαο ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (άξζξ. 82, πεξ. γ) Γ.Δ. Οηλνθύησλ» έσο 

ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.28 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ 

γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (άξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) 

Γ.Δ. Οηλνθύησλ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.29 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ 

γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (άξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.30 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ 

γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (άξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) 

Γ.Δ. Σαλάγξαο» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.31 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ 

γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (άξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) 

Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.15.6262.08 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ (άξζξ. 82, πεξ. ε) 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.15.6262.09 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ (άξζξ. 82, πεξ. ε) 

Γ.Δ. Οηλνθύησλ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.15.6262.10 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ (άξζξ. 82, πεξ. ε) 

Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.15.6262.11 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ (άξζξ. 82, πεξ. ε) 

Γ.Δ. Σαλάγξαο» έσο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 € 

4. Ζ δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ε ηαθηνπνίεζε 

ηνπ ππνιόγνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/06 θαη ησλ άξζξσλ 35-37 ηνπ 

Β.Γ. 17-5/15-6-59. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

186/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή 

δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ 

θαηαρσξήζεηο ζε 

εθεκεξίδεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 615,04 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Λ. 

ΣΑΜΑΣΖ. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 186,00 €, ζε 
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βάξνο ηνπ 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζην δηθαηνύρν ΗΩΑΝΝΖ Ζ. 

ΚΑΝΣΑ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 334,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.10.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΑΦΟΗ Π. 

ΥΟΤΣΕΟΤΜΖ ΔΠΔ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 136,40 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.10.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΔΚΓΟΔΗ Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Α.Δ. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 153,76 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.10.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ 

αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΖΥΩ 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΜΟΥΑΝΓΡΔΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. 

6. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα 

ησλ δηθαηνύρσλ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

187/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ 

ηνπ Δπαγγέινπ» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 6.842,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: 

«Απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα - 

απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζην 

δηθαηνύρν θ. Γηαλλάθε Μηραήι ηνπ Δπαγγέινπ. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ Δπαγγέινπ, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

188/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

Φν.Γ..Α. ηεξεάο 

Διιάδαο Α.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 10.985,00 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.20.7514.01  κε ηίηιν: «πκκεηνρή ζε 

αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. ζην Φν.Γ..Α.» γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνύ θεθάιαην ζηνλ Πεξηθεξεηαθό 

ΦνΓΑ Α.Δ. ησλ ΟΣΑ. 

2. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ Πεξηθεξεηαθνύ Φν.Γ..Α. Α.Δ. ησλ ΟΣΑ θαη 

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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189/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

71/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 1.110,56 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

2. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

72/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 2.993,94 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

3. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 

73/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 801,13 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ 

θ. Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα, θαη απαιιάζζεη ηνλ 

ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

190/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 2
νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«πληήξεζε δεκνηηθήο 

νδνύ ζηε Ληαηαληώηηζα 

(Σ.Κ. Αγίνπ Θσκά)» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 59/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνύ 13.385,28 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.30.7333.01  γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε δεκνηηθήο νδνύ 

ζηε Ληαηαληώηηζα (Σ.Κ. Αγίνπ Θσκά)», ζην δηθαηνύρν 

ΣΔΡΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ηνπ Αζαλαζίνπ κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από ηδίνπο πόξνπο 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 50/2016 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

191/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 

ΑΝΑΝΙΑ & ΙΑ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 150/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.997,20 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.15 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

απνδπηεξίσλ 2016», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα απνδπηεξίσλ, ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΑΝΑΝΙΑ & ΙΑ Ο.Δ., κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

192/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

3. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 16/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 29.838,90 
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ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ». 

 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.01 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΒΗΜ 

9199, ΚΖΤ 6280, ΜΔ 118232, κε 55610. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.547,42 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ κεραλήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΔ 113207. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.430,90 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΔ 111688. 

7. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, κε βάζε 

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

8. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

193/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. 

ΓΔΧΡΓΙΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 112,47 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.056,36 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.368,17 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 33,23 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 54,03 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73,08 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 426,36 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

9. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 
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δηθαηνύρνπ ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. ΓΔΧΡΓΙΑ, κε βάζε  ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

194/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 426,08 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνύ 2.666,87 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.12 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 2017».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.004,72 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.641,35 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.876,32 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 246,27 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 154,76 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

9. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ., κε βάζε  

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

195/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ εμόδσλ 

κεηαθίλεζεο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο 

ππαιιήινπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 98/2017 Γέζκεπζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο.  

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνύ 90,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε 

δηθαηνύρν ππάιιειν Καξακνπδά Γέζπνηλα ηνπ Γεσξγίνπ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνύ 20,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε 

δηθαηνύρν ππάιιειν αξαθίδνπ Μαξία ηνπ Υξήζηνπ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 40,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην 

δηθαηνύρν ππάιιειν Σζηώλε Αλέζηε ηνπ Ησάλλε. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην 

δηθαηνύρν ππάιιειν Καξύγηαλλε Δπάγγειν ηνπ Υξήζηνπ. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε 

δηθαηνύρν ππάιιειν Νίθα σηεξία ηνπ Νηθνιάνπ. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 40,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζηε 

δηθαηνύρν ππάιιειν Νίθα σηεξία ηνπ Αζαλαζίνπ. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 150,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην 

δηθαηνύρν ππάιιειν Γθίθα Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ. 

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 180,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8115.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 

γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζην 

δηθαηνύρν ππάιιειν Μνληδνιή Γεώξγηνπ ηνπ Αλδξέα. 

10. Σν ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα 

ησλ δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

11. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

196/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.6262.03 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.552,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.03 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο»  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

197/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6142.07 κε 

ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

ππνζηήξημεο γηα ηελ 

εμεύξεζε ηνπ θόζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ». 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.800,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6142.07 κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

ππνζηήξημεο γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

198/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 σο 

εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.20.6054.01 κε ηίηιν: 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΙΚΑ» κε ην πνζό ησλ 30.000,00 

€ κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.20.6041.01 κε ηίηιν: 

«Απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» κε ην πνζό ησλ 

50.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6053.09 κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΦΚΑ Ννκηθώλ»  θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 3.500,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6053.10 κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΣΔΑΔΠ Ννκηθώλ»  θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.6142.08 κε ηίηιν 

«πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

ζηε Γεκηνπξγία Μνληέινπ Αλάιπζεο – ρεδίαζεο θαη 

Πξνζαξκνγήο ησλ Τπεξεζηώλ θαη Λεηηνπξγηώλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6661.01 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ δνθώλ & ινηπνύ ζηδεξνύ 

εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή 

κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό 

ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ 

Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό», από 

ηνλ Κ.Α. 02.006492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα θαη 

έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ». 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6661.02 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα πάλει γηα ηε ζπληήξεζε & θαηαζθεπή 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε 
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ην πνζό ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: 

«Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ». 

 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  


