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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 33εο 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 33ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  05
ε
  ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σξίηε 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 

478/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

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



Σελίδα 2 από 7 
 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ.». 

 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 151,58 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.273,51 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.683,08 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 

2017».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.279,77 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.382,43 €, 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 εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ 

Ο.Δ., κε βάζε  ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

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

 

479/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 13742/28-08-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ 

έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ην έξγν «Δπέθηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 13
ε
 Ινπιίνπ 2017, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ», ζηνλ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΦΙΝΗ κε πξνζθεξόκελε Μέζε Σεθκαξηή Έθπησζε 

Δκ=60,47%. 

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

480/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο 

ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 13814/29-08-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ 

έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ην έξγν «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Γειεζίνπ». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 11
ε
 Ινπιίνπ 2017, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο 

πιαηείαο Γειεζίνπ», ζηελ Κ/Ξ ΜΤΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΡ. – ΠΑΘΗ Μ. κε πξνζθεξόκελε Μέζε 
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Γειεζίνπ». 

 

Σεθκαξηή Έθπησζε Δκ=52,70%. 

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

481/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο αδξαλώλ 

πιηθώλ 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 13990/31-08-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ 

έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αδξαλώλ πιηθώλ 2017. 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 25
ε
 Ινπιίνπ 2017, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αδξαλώλ πιηθώλ 2017, ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. ν νπνίνο ππέβαιιε 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε ΜΟΝΑΓΙΚΗ πξνζθνξά βάζεη ηηκήο , ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 59.507,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24% πνζνύ 14.281,68 €, ήηνη ζύλνιν 73.788,68 €.  

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

 

482/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο 

γεθπξνπιάζηηγγαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 13976/31-08-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ 

έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γεθπξνπιάζηηγγαο. 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 17
ε
 Ινπιίνπ 2017, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γεθπξνπιάζηηγγαο, ζηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΣΑΟΤΙΓΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ν νπνίνο ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 25.800,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24% 

πνζνύ 6.192,00 €, ήηνη ζύλνιν 31.992,00 € 

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

 

483/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ 

αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθνύ 

ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάδεημε πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ 

δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2017-2018, 

ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 148.614,62 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία ΜΑΦΡΔΓΟ Γ. ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ, ν νπνίνο πξνζέθεξε ην πνζό 

ησλ 104.192,50€ πιένλ ΦΠΑ δηόηη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

βάζεη ηηκήο,  ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

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

2017-2018». 

 

 

484/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο  

γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 11/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 58.768,38 €, 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 Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 2017, 

ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.620,43 €, 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 Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 16.496,48 €, 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 Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.860,60 €, 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 Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.745,06 €, 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 Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 

2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 12.817,21 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6741.09 κε ηίηιν: 

«Δπίδνκα ηπθιόηεηαο», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ηπθιόηεηαο, πνπ αθνξά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.403,23 €, 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 Ινύιηνο & Αύγνπζηνο 2017, ζηνπο δηθαηνύρνπο. 
 

485/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απνδνρή δσξεάο 

βηβιίσλ από ηνλ θ. 

Βνιηώηε Νηθόιαν». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απνδνρή ηεο δσξεάο βηβιίσλ ηνπ θ. Βνιηώηε Νηθόιανπ, θαηνίθνπ Γειεζίνπ, από ην Γήκν καο, ε 

νπνία θξίλεηαη επσθειήο, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
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 2. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηηο θαηά λόκν πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 

486/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

ππάιιειν θ. Φνύθε Γηακάλησ ηνπ Γεσξγίνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.999,79 € θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ 

αξηζκ. 362/2017 ρξεκαηηθό έληαικα. 

2. Γηαζέηεη ηηο θάησζη πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 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. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ/ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΠΟΟ 

Δ € 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ 

1 Τιηθά 

θαξκαθείνπ  

1747/31-08-2017 ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΦΑΝΣΗ 

& ΙΑ Ο.Δ. 

307,00 02.10.6673.02 

2 Αληαιιαθηηθά 

επίπισλ θαη 

ζθεπώλ θαη 

ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ 

26/31-08-2017 ΑΓΓΔΛΙΚΗ 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ ζπδ. Ν. 

ΒΡΑΣΙΩΣΗ 

400,00 02.20.6673 

3 Πξνκήζεηα 

ινηπώλ εηδώλ 

πγηεηλήο θαη 

θαζαξηόηεηαο 

584/09-06-2017 ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. 

ΚΡΗΣΙΚΟΤ Ο.Δ. 

399,13 02.10.6635 

4 Αληαιιαθηηθά 

επίπισλ θαη 

ζθεπώλ θαη 

ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ 

357/01-08-2017 ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

396,80 02.30.6673 

5 Πξνκήζεηα 

ζηδεξώλ 

θαιπκκάησλ 

γηα ην 

απνρεηεπηηθό 

δίθηπν  

601/21-07-2017 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΑΝΑΝΙΑ & ΙΑ Ο.Δ. 

398,98 02.25.7131.09 
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6 Αληαιιαθηηθά 

επίπισλ θαη 

ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ  

356/27-07-2017 ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  

396,80 02.20.6673 

7 Πξνκήζεηα 

ινηπνύ πιηθνύ  

28575/25-07-2017 ΣΔΛΛΟ ΗΛΙΑ Γ. 102,13 02.10.6654.02 

8 πληήξεζε 

Η/Τ θαη 

δηθηύσλ 

Γήκνπ 

Σαλάγξαο  

57/12-06-2017 Λ. ΥΡΤΟΤΛΑ & ΙΑ 

Ο.Δ. 

400,00 02.10.6142.18 

9 Πξνκήζεηα 

εηδώλ 

ζεκαηνζηνιηζκ

νύ  

18/01-06-2017 ΓΔΡΑΗ Γ. 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

400,00 02.15.6691 

10 Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 

αλαισζίκσλ  

88310/13-06-2017 ΜΑΡΙΝΟ & ΙΑ Ο.Δ. 399,97 02.35.6699 

11 Πξνκήζεηα 

ζηδεξώλ 

θαιπκκάησλ 

γηα ην 

απνρεηεπηηθό 

δίθηπν  

26/30-05-2017 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΑΝΑΝΙΑ & ΙΑ Ο.Δ. 

398,98 02.25.7131.09 

 

487/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε ζύληαμε ζρεδίνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην 

έηνο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Σελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2018, όπσο 

εκθαλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη αλέξρνληαη ζην αθόινπζν ύςνο: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2018 

Α.  Δ  Ο Γ Α 

0.  Σαθηηθά                        9.039.577,73 €  

1.  Έθηαθηα             3.855.090,31 €  
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2.  Έζνδα ΠΟΔ      1.852.433,97 € 

3.  Δηζπξάμεηο δάλεηα & Απαηηήζεηο ΠΟΔ       4.266.367,65 €  

4.  Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θ.ι.π.       323.584,03 €  

5.  Υξεκαηηθό ππόινηπν                  10.022.577,42 €___ 

ύλνιν                   29.359.631,11 €  
 

Β.  Δ Ξ Ο Γ Α 
 

6.  Έμνδα Υξήζεο               14.080.253,68 € 

7. Δπελδύζεηο                              9.452.873,68 € 

8. Πιεξσκέο ΠΟΔ & απνδόζεηο                       5.702.553,19 € 

9. Απνζεκαηηθό                 123.950,56 €___ 

ύλνιν                          29.359.631,11 € 
 

 

Β. Η παξνύζα απόθαζε ζα ππνβιεζεί γηα ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν λνκηκόηεηαο. 
 

 

            Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                       

                          Πίθνπ Δπαγγειία  


