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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2017 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ ( 

Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 24ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  14
ε
  ηνπ κελφο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Δεκνηηθό 

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

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

παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

322/2017 

(Εθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 576/2015 

απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Τελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην δηθεγόξν 

ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 

κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

576/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο – Μεηαβαηηθή Έδξα Θήβαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Δήκνο καο.  

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 308/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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– Μεηαβαηηθή Έδξα 

Θήβαο». 

 

3. Εγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

323/2017  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 577/2015 

απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

– Μεηαβαηηθή Έδξα 

Θήβαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Τελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην δηθεγόξν 

ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 

κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

577/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο – Μεηαβαηηθή Έδξα Θήβαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Δήκνο καο.  

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 309/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

324/2017  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ηεο κειέηεο θαη 

ηεο παξνρήο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαηά ηεο αξηζκ. 578/2015 

απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο 

– Μεηαβαηηθή Έδξα 

Θήβαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Τελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζην δηθεγόξν 

ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 

κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηεο εληνιήο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

578/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο – Μεηαβαηηθή Έδξα Θήβαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Δήκνο καο.  

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 310/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 

99,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  

κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

325/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Δπέθηαζε δηθηχνπ 

νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

Εγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 9024/01-06-2017 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Δπέθηαζε δηθηχσλ 

νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ». 

 

326/2017  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο Γ.Γ. θνχξησλ 

(Β’ θάζε)». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 9074/02-06-2017 πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ην έξγν 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Γ. 

θνχξησλ (Β΄ Φάζε)». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ 

πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 25
ε
 Απξηιίνπ 2017, γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Γ. 

θνχξησλ (Β΄ Φάζε)», ζηελ εηαηξεία 

ΜΠΙΣΙΚΧΚΟ ΠΑΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ 

κε πξνζθεξόκελε Μέζε Τεθκαξηή Έθπησζε 

Δκ=58,00%. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

327/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: 

«Δπέθηαζε δηθηχσλ 

απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 298/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 143.500,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.75 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

δηθηχσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Δπέθηαζε δηθηχσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» 

θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ωο εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 

ε 13
ε
 Ινπιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.  

4. Μεηά από θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ην από 

07/04/2017 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο :  



Σελίδα 4 από 10 
 

 Δέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

 Αλέζηεο Τζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Ε., κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Επάγγειν Καξύγηαλλε, Φεκηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

 Σσηεξία Νίθα Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τ.Ε., κε 

αλαπιεξσηή ηε Σσηεξία Νίθα, Πνιηηηθό Μεραληθό 

Τ.Ε. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ε Δέζπνηλα Καξακνπδά, 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία 

Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Ε. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

328/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο 

ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 161/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 129.395,26 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7322.29 κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Γειεζίνπ». 

3. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Γειεζίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ωο 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ 
i
νξίδεηαη ε 11/07/2017  εκέξα Σξίηε. Ώξα 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.  

4. Μεηά από θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζύκθσλα κε ην από 

07/04/2017 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ζπζηήλνπκε ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο :  

 Δέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηε Μαξία Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

 Αλέζηεο Τζηώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Ε., κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Επάγγειν Καξύγηαλλε, Φεκηθό 

Μεραληθό Π.Ε. 

 Σσηεξία Νίθα ηνπ Αζ., Πνιηηηθόο Μεραληθόο Τ.Ε., κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Κσλζηαληίλν Κνληνύιε, Πνιηηηθό 

Μεραληθό Τ.Ε. 

Ωο πξόεδξνο νξίδεηαη ε Δέζπνηλα Καξακνπδά, 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία 

Σαξαθίδνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό Π.Ε. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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329/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν λα αζθήζεη 

αίηεζε αλαίξεζεο, 

ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 13/2016 απφθαζεο 

ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγνξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΡΙΒΑ & 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα επφ ηεο Λ. 

Αιεμάλδξαο 91 κε ΑΦΜ 997266901 ηελ εληνιή λα 

αζθήζεη, ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αλαίξεζε θαηά ηεο 

ππ’ αξηζκ. 13/2016 απόθαζεο ηνπ Τξηκεινύο Εθεηείνπ 

Επβνίαο. 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 307/2017 έθζεζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.488,00 € 

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

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνύρνπ δηθεγνξηθήο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΡΙΒΑ & 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα επφ ηεο Λ. 

Αιεμάλδξαο 91 κε ΑΦΜ 997266901, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

330/2017  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδφζεθε ζην φλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο Οηλνθχησλ θ. 

Κακεληψηε Ισάλλε». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 265/2017 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 221/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.000,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.28 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ, 

αιζψλ θαη θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθψλ ρψξσλ  

(αξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ Οηλνθχησλ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΦΟΙ ΚΑΒΒΑ 

Ο.Δ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οηλνθύησλ. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

331/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηελ πάγηα 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 253/2017 
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πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδφζεθε ζην φλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο Αγίνπ Θσκά 

θ. Κνθφζε σηήξηνπ». 

 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 221/2017 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 954,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.28 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ, αιζψλ θαη 

θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθψλ ρψξσλ  (αξζξ. 83, 

παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ Οηλνθχησλ», γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017. 

4. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, 

επ’ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΙΧΑΝΝΗ 

ΑΘΑΝ. ΣΔΡΓΙΟΤ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ Θσκά. 

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

332/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ 

ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 16/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.939,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6145. 

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 13.191,60 €, 

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

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ κεραλήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΕ 56718. 

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.930,86 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6286. 

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.624,01 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2016» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΥ 6292, ΚΗΗ 

4498, ΚΗΥ 4463. 

6. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, κε βάζε ηα 

λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

7. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 

 

333/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

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

ππνρξέσζεο 
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πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ.». 

 

2. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 562,73 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017».  

3. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 6.641,40 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

4. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.090,56 €, 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

5. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.044,48 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

6. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 179,21 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017».  

7. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 492,87 €, ζε 

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

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ & 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2017».  

8. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 

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

ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

9. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο. 
 

334/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.7325.03 κε 

ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνχ 

δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ»  θαη ηνλ 

νξηζκφ ππνιφγνπ γηα ηελ 

είζπξαμε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 292,64 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνχ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο ηξηθαζηθήο παξνρήο «43591098» πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Οηλόεο ζε θνηλόρξεζην ρώξν. 

2. Εγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ην 

αλσηέξσ. 

3. Οξίδεη ην δεκνηηθό ππάιιειν θ. Μνληδνιή Γεώξγην ηνπ 

Αλδξέα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ηεο 

αλσηέξσ δαπάλεο. 

4. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηνλ 

δεκνηηθό ππάιιειν ε  14
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2017.  

5. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
 

335/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ 

Γ.Ο.Τ. ΘΗΒΧΝ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 597,43 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6821.01 κε ηίηιν: «Φνξνινγηθά 

πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή 

ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά πξόζηηκα πνπ επέβαιε ην 

Ληκεληθό Τακείν Φαιθίδαο.  

2. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο 
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δηθαηνύρνπ Γ.Ο.Τ. ΘΗΒΧΝ. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

336/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2017 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 σο 

εμήο: 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εζόδσλ 06.00.0621 κε ηίηιν: 

«Κάιπςε δαπαλψλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ» κε ην 

πνζό ησλ 8.688,00 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εζόδσλ 06.00.1323.01 κε ηίηιν: 

«Δπηρνξήγεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπξψπε γηα ηνπ Πνιίηεο – Europe for Citizens 2014-

2020» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 90.000,00 € κε 

ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ»  

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζό ησλ 205.717,23 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε πνζνύ  

 4.000,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.6662.01 κε 

ηίηιν: «Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ζπλ)». 

 9.800,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.20.6699.01 κε 

ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ (ζπλ)». 

 15.000,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6063.01 κε 

ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ) 2016». 

 19.600,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.7135.11 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα αληιηψλ αθαζάξησλ Β/Κ». 

 24.600,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6264.01 κε 

ηίηιν: «Δξγαζία ειεθηξνθηλεηήξσλ». 

 10.000,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6063.01 κε 

ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ) 2016». 

 11.735,37 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6243 κε 

ηίηιν: «Leasing κεραλεκάησλ». 

 49.000,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6662.02 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ 2016». 

 20.810,58 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7323.64 κε 

ηίηιν: «Αλάπιαζε δεκνηηθψλ νδψλ 

ρεκαηαξίνπ». 

 21.171,28 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7323.80 κε 

ηίηιν: «Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Οηλφεο». 

 20.000,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6822.01 κε 

ηίηιν: «Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

ρξήζεο». 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6739.01 κε ηίηιν: 
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«Δηζθνξά ΓΔΠΑΝ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

4.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε, από ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6264.06 κε ηίηιν: 

«πληήξεζε ηαηληθηιηξφπξεζαο» θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζό ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

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

«Απνζεκαηηθφ». 

 Δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.7135.07 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο αλαθπθινθνξίαο λεξνχ» θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 24.600,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε, από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο» κε ην πνζό ησλ 20.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.20.6699.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ζάθσλ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 

9.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε, από ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.15.6741.10 κε ηίηιν: 

«Πξνλνηαθφ επίδνκα θσθαιάισλ» κε ην πνζό ησλ 

8.688,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6232.09 κε ηίηιν: 

«Μίζζσζε ΚΔΠ Γειεζίνπ» κε ην πνζό ησλ 12.500,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6492 κε ηίηιν: 

«Γηθαζηηθά έμνδα» κε ην πνζό ησλ 50.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.60.6718.01 κε ηίηιν: 

«Μεηαβίβαζε πνζνχ απφ ζπληνληζηή εηαίξν ζην 

θνξέα SIAWNS – TEG Ηλσκέλν Βαζίιεην ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο 2014-

2020» κε ην πνζό ησλ 90.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Αιιαγή ηίηινπ ηνπ Κ.Α.Ε. 02.60.6718.01 από 

«Μεηαβίβαζε πνζνχ απφ ζπληνληζηή εηαίξν ζην 

θνξέα SIAWNS – TEG Ηλσκέλν Βαζίιεην ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο 2014-

2020» ζε  «Απφδνζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

επξσπατθφ πξφγξακκα Europe for citizen πνπ αθνξά 

ην έξγν Europe In Question - EIQ.» 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7326.03 κε ηίηιν: 

«Γηακφξθσζε ακαμνζηαζίνπ Γ. Σαλάγξαο» κε ην πνζό 

ησλ 18.035,37 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ 

Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

 Ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7333.12 κε ηίηιν: 
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«Γηάλνημε νδψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» κε ην πνζό ησλ 41.981,86 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 
 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  

                                                           

 


