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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          ρεκαηάξη, 11 Μαίνπ 2017                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ           Αξηζκ. Πξση.:  6874 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 18εο 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 18ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  10
ε
  ηνπ κελόο Μαίνπ ηνπ έηνπο 2017, 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 

250/2017 

(Δθηόο 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/Γ 3431, κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ Πεηξαηώο, ηελ εληνιή εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 Ν.3462/2006 Ν. Δπβνίαο –Βνησηίαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ Ληλάξδνπ Αλάξγπξνπ θαηά  
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εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

δήκνπ, ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 Ν.3462/2006 

Ν. Δπβνίαο – Βνησηίαο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ Ληλάξδνπ 

Αλάξγπξνπ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 148/19017/10-2-

2017 απόθαζεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – 

ηεξεάο Διιάδαο Ν. 

Βνησηίαο, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ. 

18/2017 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.» 

 

ηεο ππ΄αξηζκ 148/19017/10-02-2017 απόθαζεο ηνπ Γ.Γ.Α.Γ.Θ..Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ. 18/2017 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηελ 10 Μαίνπ 2017 θαη ώξα 12.00 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ζπδήηεζή ηεο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 230/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 184,76 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 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. 

 

251/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο  

γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 54.156,32 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.01 κε ηίηιν: «Δλίζρπζε 

αηόκσλ κε αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ελίζρπζεο αηόκσλ κε αλάγθεο βαξηάο 

αλαπεξίαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο & Απξίιηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.258,43 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.02 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

αηκαηνινγηθώλ λνζεκάησλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο αηκαηνινγηθώλ λνζεκάησλ, πνπ αθνξά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο & Φεβξνπάξηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 16.867,98 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.04 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, πνπ αθνξά 

ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο & Απξίιηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.650,43 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.05 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνύο – ηεηξαπιεγηθνύο - αθξσηεξηαζκέλνπο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο θίλεζεο 

ζε παξαπιεγηθνύο – ηεηξαπιεγηθνύο – αθξσηεξηαζκέλνπο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο & Απξίιηνο 

2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 141,05 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.06 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

νκνγελώλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο νκνγελώλ, πνπ αθνξά  ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο & Απξίιηνο 
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2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.202,97 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.08 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ δεκνζίνπ», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο παξαπιεγηθώλ, ηεηξαπιεγηθώλ 

δεκνζίνπ, πνπ αθνξά  ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο & Απξίιηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 14.211,29 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.09 κε ηίηιν: «Δπίδνκα 

ηπθιόηεηαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ηπθιόηεηαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο & 

Απξίιηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.896,34 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.10 κε ηίηιν: «Δπίδνκα ζε 

θσθάιαια άηνκα», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζε θσθάιαια άηνκα, πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Μάξηηνο & Απξίιηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

9. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

θαηαζηάζεηο, πνπ πξνθύπηνπλ από ην αξρείν πνπ ηεξείηαη ζην Γήκν καο θαη κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

252/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γ.Γ. θνύξησλ 

(Β΄θάζε)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 6313/03-05-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Γ. θνύξησλ (Β΄ θάζε)». 

 

253/2017 «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 126,99 €, 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 1.202,49 €, 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 1.114,76 €, 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 16,74 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  
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6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 452,73 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

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

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

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

 

254/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Φ. 

ΡΔΚΛΔΙΣΗ – Ι. 

ΜΑΚΡΟΓΗΜΗΣΡΗ 

Ο.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 162/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 21.725,01 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.22 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο δηθηύνπ νκβξίσλ ζην Γήκν Σαλάγξαο 2016», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο δηθηύνπ νκβξίσλ ζην Γήκν Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2016, ζηε .δηθαηνύρν εηαηξεία Φ. 

ΡΔΚΛΔΙΣΗ – Ι. ΜΑΚΡΟΓΗΜΗΣΡΗ Ο.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

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

255/2017 Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ 

ΣΔΡΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

ηνπ ΑΘΑΝΑΙΟΤ»  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2017  δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 550,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα 

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθώλ 

εμόδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ.  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.145,75 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σόθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιόκελσλ ηόθσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2017 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ.  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 24.477,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιόκελεο ακνηβήο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ.  

5. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ θ. ΣΔΡΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ηνπ Αζαλαζίνπ, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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256/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Αλάπιαζε δεκνηηθώλ 

νδώλ ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 49.999,02 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.64 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

δεκνηηθώλ νδώλ ρεκαηαξίνπ». 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Αλάπιαζε δεκνηηθώλ νδώλ ρεκαηαξίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: ΑΝΑΠΛΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΟΓΧΝ 

ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ εθηηκώκελεο αμίαο 40.321,79 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α.) πνπ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε α) ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 25
ε
 Μαΐνπ 2017, εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.  

Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή 

δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ 

3. Μεηά από θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ην από 28/04/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

 Αλέζηεο Σζηώλεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν Καξύγηαλλε, Υεκηθό Μεραληθό 

Π.Δ.  

 Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα ηε Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο Σ.Δ.. 

 Μαξία αξαθίδνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Δ., κε αλαπιεξώηξηα ηελ Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ.., Μεραλνιόγνο 

Μεραληθόο Σ.Δ. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ν Αλέζηεο Σζηώλεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν 

Καξύγηαλλε, Υεκηθό Μεραληθό Π.Δ. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

257/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα έγθξηζε ηεο δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ ζύζηαζε πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο έηνπο 

2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 223/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. πζηήλεη πάγηα πξνθαηαβνιή γηα ην Γήκν Σαλάγξαο πνζνύ 4.000,00 € αλά κήλα. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη ηε δηάζεζε πίζησζε ύςνπο 4.000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ 02.00.8251.13 κε ηίηιν: 

«Πάγηα πξνθαηαβνιή Γεκάξρνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηε ζύζηαζε ηζόπνζεο πάγηα πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ: 

4. 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 είλαη νη εμήο:  
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 πνζό 800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6431.04 κε ηίηιν: «Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Γήκνπ». 

 πνζό 800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6433 κε ηίηιν: «Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα 

θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ». 

 πνζό 1.600,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6142.18 κε ηίηιν: «πληήξεζε Η/Τ θαη δηθηύσλ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 πνζό 1.600,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6614 κε ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6615 κε ηίηιν: «Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6635 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη 

θαζαξηόηεηαο». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6654.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6673.02 κε ηίηιν: «Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 πνζό 800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6681 κε ηίηιν: «Τιηθά θαξκαθείνπ». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6682.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ άκεζεο θαηαλάισζεο». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6691 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκό θαη 

θσηαγσγήζεσλ». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6673 κε ηίηιν: «Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 πνζό 800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ζηδεξώλ θαιπκκάησλ γηα ην 

απνρεηεπηηθό δίθηπν». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6673 κε ηίηιν: «Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ». 

 πνζό 400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκό (θαιαζάθηα θιπ) Κ.Υ. θαη 

πιαηεηώλ». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα μπιείαο». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6699 κε ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ». 

 πνζό 1.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ». 

5. Οξίδεη αξκόδηα δεκνηηθή ππάιιειν ε νπνία ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδίδεηαη ην ρξεκαηηθό έληαικα ύςνπο κέρξη 400 επξώ ηελ θ. Φνύθε 

Γηακάλησ ηνπ Γεσξγίνπ. 

6. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

258/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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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». 

 

1. Δγθξίλεη ηελ από 05/05/2017 ηερληθή πεξηγξαθή πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

ησλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο αλάγθεο παξάζεζεο γεύκαηνο (κπνπθέο) γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Αλαιήςεσο ζηνλ 

νηθηζκό Οηλόεο, ηεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην εηζεγεηηθό 

κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

2. 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 Αλαιήςεσο ζηνλ νηθηζκό Οηλόεο, 

ηεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.  

3. 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).  

4. 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). 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

259/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6162.07 κε 

ηίηιν: «Ναπαγνζσζηηθή 

θάιπςε». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 20.088,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6162.07 κε ηίηιν: 

«Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε».  

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. 

 

260/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 290/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 

1.085,00 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηεο ππαιιήινπ θ. Γεκεηξαθνπνύινπ Δπαγγειίαο ηνπ Γεσξγίνπ, θαη 

απαιιάζζεη ηελ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

261/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ 
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αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 154/2017 

απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο εληνιήο κειέηεο θαη ηεο 

παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 154/2017 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 231/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

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

 

262/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ ζύληαμε ηεο 

έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Α΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 

2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Καηαξηίδεη ηελ έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017, σο αθνινύζσο:  

 

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017, εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

    

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1/2017  -  31/03/2017 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

ΔΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Σαθηηθά έζνδα 9,342,501.00 1,265,798.00 0.135488 1,263,428.00 0.135234 0.998128 

1 

Πξόζνδνη από αθίλεηε 

πεξηνύζηα 25,784.00 2,370.00 0.091917 2,370.00 0.091917 1 

2 

Ίξόζνδνη από θηλεηή 

πεξηνύζηα 113,109.00 26,466.00 0.233987 26,466.00 0.233987 1 

3 

Δζνδα από αληαπνδνηηθά 

ηέιε θαη δηθαηώκαηα 433,561.00 251,354.00 0.579743 251,354.00 0.579743 1 

4 

Δζνδα από ινηπά ηέιε - 

δηθαηώκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ 1,187,986.00 160,983.00 0.135509 160,983.00 0.135509 1 

5 Φόξνη θαη εηζθνξέο 690,772.00 28,857.00 0.041775 28,857.00 0.041775 1 

6 Δζνδα από επηρνξεγήζεηο 2,985,133.00 795,028.00 0.266329 795,028.00 0.266329 1 

7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 6,155.00 740.00 0.120227 740.00 0.120227 1 

1 Δθηαθηα έζνδα 4,017,494.00 111,429.00 0.027736 110,809.00 0.027582 0.994436 

11 

Δζνδα από ηελ εθπνίεζε 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνύζηαο 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα 121,871.00 0.00 0 0.00 0 ######## 
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θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ 

13 

Δπηρνξεγήζεηο γηα 

επελδπηηθέο δαπάλεο 3,699,364.00 60,000.00 0.016219 60,000.00 0.016219 1 

14 

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - 

θιεξνδνζίεο 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

15 

Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα 

- παξάβνια 196,259.00 51,429.00 0.262047 50,669.00 0.258174 0.985222 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 0.00 0.00 ######## 140.00 ######## ######## 

2 

Έζνδα παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ 1,669,919.00 1,100,503.00 0.659016 1,100,503.00 0.659016 1 

21 Σαθηηθά έζνδα 1,669,919.00 1,100,503.00 0.659016 1,100,503.00 0.659016 1 

22 Έθηαθηα έζνδα 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

3 

Δηζπξάμεηο από δάλεηα 

θαη απαηηήζεηο από 

Π.Ο.Δ. 4,402,374.00 4,523,125.00 1.027429 194,386.00 0.044155 0.042976 

31 Δηζπξάμεηο από δάλεηα 0.00 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 

32 

Δηζπξαθηέα ππόινηπα 

πξνεγνύκελσλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ 4,402,374.00 4,523,125.00 1.027429 194,386.00 0.044155 0.042976 

4 

Δηζπξάμεηο ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 406,910.00 2,555.00 0.006279 2,555.00 0.006279 1 

41 

Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ 

δεκόζηνπ 368,237.00 281.00 0.000763 281.00 0.000763 1 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 38,673.00 2,274.00 0.058801 2,274.00 0.058801 1 

5 

Υξεκαηηθό ππόινηπν 

πξνεγνύκελνπ Έηνπο 8,437,251.00 9,548,605.00 1.13172 9,548,605.00 1.13172 1 

  ύλνια εζόδσλ 

##########

# 16,552,015.00   12,220,286.00     

 

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

        

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1/2017 – 31/03/2017 

Κ.Α. 

ΑΝΑΚΔΦΑ

ΛΑΙΧΗ 

ΔΞΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έμνδα 13339963 7853132 1.698681 2319105 0.1738464 2263583 1665999 

0.124887

8 0.7183802 

60 

Ακνηβέο θαη 

έμνδα 

πξνζσπηθνύ 3,313,261.00 3,019,736.00 1.097202 702,210.00 0.2119392 705,273.00 627,260.00 0.189318 0.8932655 



Σελίδα 10 από 12 
 

61 

Ακνηβέο 

αηξεηώλ θαη 

ηξίησλ 2,003,840.00 610,093.00 3.284483 250,646.00 0.1250828 240,886.00 54,084.00 

0.026990

2 0.2157784 

62 

Παξνρέο 

ηξίησλ 3,691,200.00 2,284,368.00 1.615852 482,257.00 0.1306505 469,798.00 433,206.00 

0.117361

8 0.8982887 

63 Φόξνη - ηέιε 105,500.00 125 844 76.00 0.0007204 125.00 125.00 

0.001184

8 1.6447368 

64 

Λνηπά Γεληθά 

έμνδα 191,800.00 137,495.00 1.39496 22,602.00 0.1178415 22,367.00 3,611.00 

0.018826

9 0.1597646 

65 

Πιεξσκέο γηα 

ηελ 

εμππεξέηεζε 

δεκνζίαο 

πίζηεσο 153,000.00 153,000.00 1 39,180.00 0.2560784 39,184.00 39,182.00 

0.256091

5 1.000051 

66 

Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ 1,844,000.00 621,972.00 2.964764 197,631.00 0.1071752 161,568.00 135,097.00 0.073263 0.683582 

67 

Πιεξσκέο - 

Μεηαβηβάζεηο 

ζε ηξίηνπο 1,847,362.00 1,025,395.00 1.80161 623,555.00 0.3375381 623,434.00 373,434.00 

0.202144

5 0.598879 

68 Λνηπά Έμνδα 190,000.00 948.00 200.4219 948.00 0.0049895 948.00 0.00 0 0 

7 Δπελδύζεηο 7904730 505956 15.62335 80899 0.0102343 67691 18614 

0.002354

8 0.2300894 

71 

Αγνξέο 

θηηξίσλ, 

ηερληθώλ 

έξγσλ θαη 

πξνκήζεηεο 

παγίσλ 922,200.00 95,249.00 9.681991 21,297.00 0.0230937 9,641.00 0.00 0 0 

73 Έξγα 3,077,926.00 408,862.00 7.528031 57,757.00 0.0187649 58,050.00 18,614.00 

0.006047

6 0.3222813 

74 

Μειέηεο, 

έξεπλεο, 

πεηξακαηηθέο 

εξγαζίεο θιπ 3,893,619.00 1845 2110.363 1,845.00 0.0004739 0.00 0.00 0 0 

75 

Σίηινη πάγηαο 

επέλδπζεο 

(ζπκκεηνρέο 

ζε 

επηρεηξήζεηο) 10,985.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 0 0.00 0.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 

8 

Πιεξσκέο 

Π.Ο.Δ., 

απνδόζεηο 

θαη 

πξνβιέςεηο 7192637 1516582 4.742663 1508176 0.2096833 539312 157231 0.02186 0.1042524 

81 

Πιεξσκέο 

Π.Ο.Δ. 2,377,467.00 1309466.00 1.8156 1,301,060.00 0.5472463 456,769.00 81,027.00 

0.034081

2 0.0622777 

82 Απνδόζεηο 805,300.00 207116.00 3.888159 41,426.00 0.2571911 82,543.00 76,204.00 

0.094628

1 0.3679291 

85 

Πξνβιέςεηο 

κε είζπξαμεο 4,009,870.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 0 0.00 0.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 



Σελίδα 11 από 12 
 

9 Απνζεκαηηθό 92739                 

  

ύλνια 

δαπαλώλ 28530069 9875670   3908180   2870586 1841844     

 

Σα ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ    .Α..ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2017 

  ηέινο 

Πξνεγνύκελνπ 

έηνπο 

Πξνεγνύκελν 

ηξίκελν 

..Α.. Σξίκελν 

2017 

Μεηαβνιή 

% 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΣΗΔΙ         

  Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 4,523,066.00   4,334,027.00   

2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 59.00   59.00   

3. Λνηπέο απαηηήζεηο 267,975.00   269,169.00   

Β. ΓΙΑΘΔΙΜΑ         

1. Σακείν 0.00   1,664.00   

2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 9,745,733.00   10,470,916.00   

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ         

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ         

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1,058,582.00   35,706.00   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ         

  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 1.00 2 3.00 3\2 

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ         

1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 1,039,560.00   1,039,560.00   

2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 70,033.00   50,933.00   

Β. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ         

1. Πξνκεζεπηέο 2,041,596.00   1,878,561.00   

3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 48,095.00   15,739.00   

4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί -996.00   26,312.00   

5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 218,248.00   175,529.00   

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ         

1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ         

2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 246,675.00   0.00   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ         



Σελίδα 12 από 12 
 

 Οη αλσηέξσ πίλαθεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.  

Β. Η παξνύζα λα ππνβιεζεί ζην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 

263/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν λα αζθήζεη 

αίηεζε αλαίξεζεο θαηά 

ηεο ππ’ αξηζκ. 13/2016 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 

2. Σελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απόθαζε πνπ ζα θαζνξίδεη ηελ 

ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281, παξ. 3, ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ – 114Α/8-6-

2010), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία γηα ην ρεηξηζκό ηεο αλσηέξσ ππόζεζε. 

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

 

 

 

                  Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                              

                      Πίθνπ Δπαγγειία  


