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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   ρεκαηάξη, 09 Ννεκβξίνπ 2017                           

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     Αξηζκ. Πξση.:  18609 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 44εο 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 44ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  7
ε
  ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 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 

623/2017 

(Δθηόο 

εκεξήζηα 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 
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δηάηαμε) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη 

εζληθώλ ή ηνπηθώλ 

ενξηώλ». 

 

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 ενξηήο ησλ 

Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ» ζηελ Σ.Κ. Γάθλεο Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο.  

2. 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). 

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

ππνρξέσζεο. 

 

624/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηάζηαζε θαη 

επέθηαζε δηθηύσλ 

απνρεηεπηηθνύ νκβξίσλ 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. πξση. 17935/31-10-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 

«Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε δηθηύσλ απνρεηεπηηθνύ νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

 

625/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: 

«Αλάπιαζε εηζόδνπ Σ.Κ. 

Κιεηδηνύ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 17893/30-10-2017 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηνλ 

έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ην έξγν «Αλάπιαζε εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 18 Απγνύζηνπ 2017, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ», ζηνλ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΔΡΜΑΚΟΠΟΤΛΟ κε πξνζθεξόκελε Μέζε Σεθκαξηή Έθπησζε Δκ=61,55%. 

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

 

626/2017 «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ 

εηζήγεζε πξνο ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 

2017» 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.00.6712.04 κε ηίηιν: «Απόδνζε ζε ΚΑΠΗ – ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΧΓΔΙΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ην πνζό ησλ 90.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε 

από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 
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  Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζόδσλ 06.00.0621 κε ηίηιν “Κάιπςε δαπαλώλ ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ ” κε 

ην πνζό ησλ  152.215,04 € κε ηαπηόρξνλε ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.01 κε ηίηιν “Δλίζρπζε αηόκσλ κε Αλάγθεο Βαξηάο Αλαπεξίαο” 

κε ην πνζό ησλ  105.582,56 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.02 κε ηίηιν “Δπίδνκα Αηκαηνινγηθώλ Ννζεκάησλ” κε ην πνζό 

ησλ  724,52 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.04 κε ηίηιν “Δπίδνκα Βαξηάο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο” κε ην 

πνζό ησλ  21.660,82 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.05 κε ηίηιν “Δπίδνκα Κίλεζεο ζε Παξαπιεγηθνύο-

Σεηξαπιεγηθνύο-Αθξσηεξηαζκέλνπο” κε ην πνζό ησλ  4.785,43 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.06 κε ηίηιν “Δπίδνκα Οκνγελώλ” κε ην πνζό ησλ  281,93 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.08 κε ηίηιν “Δπίδνκα Παξαπιεγηθώλ, Σεηξαπιεγηθώλ 

Γεκνζίνπ” κε ην πνζό ησλ  3.083,77 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.09 κε ηίηιν “Δπίδνκα Σπθιόηεηαο” κε ην πνζό ησλ  11.245,21 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.6741.10 κε ηίηιν “Δπίδνκα ζε Κσθάιαια  Άηνκα” κε ην πνζό ησλ  

4.850,80 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6463 κε ηίηιν “Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ” κε ην πνζό ησλ  

3.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7134.02 κε ηίηιν “Ηιεθηξνληθή πιαηθόξκα απνηύπσζεο δηθηύνπ 

νδνθσηηζκνύ Γήκνπ Σαλάγξαο” 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. Δμόδσλ 02.30.6262.13 κε ηίηιν “Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζηνλ 

πνδειαηόδξνκν Γειεζίνπ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ  1.830,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε 

πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6525 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ” κε ην πνζό ησλ  

3.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

  Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» κε ην πνζό ησλ 213.500,00 € 
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κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 πνζνύ 4.700,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.70.6671.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ 

απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ»  

 πνζνύ 5.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.70.6264 κε ηίηιν:   «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ 

κεραλεκάησλ»  

 πνζνύ 5.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.35.6671.02 κε ηίηιν:   «Πξνκεζεηα ειαζηηθώλ ησλ 

απηνθηλεησλ γηα ην 2017»  

 πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.35.6262.02 κε ηίηιν:   «Δξγαζίεο γηα θ/ρ»   

 πνζνύ 50.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7112.14 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε πιαηείαο 

Αγ.Παξαζθεπήο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» 

 πνζνύ 54.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7112.17 κε ηίηιν:  «Αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ νδό 

Μνπζζώλ»  

 πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.7112.07 κε ηίηιν:  «Αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ Πύιε 

γηα ρώξν ζηάζκεπζεο»  

 πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6671.02 κε ηίηιν:   «Πξνκεζεηα ειαζηηθώλ ησλ 

απηνθηλεησλ γηα ην 2017»  

 πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6614 κε ηίηιν:  «Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ 

γξαθείνπ»   

 πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6262.02 κε ηίηιν:   «Δξγαζίεο επηζθεπήο 

πεξηθξάμεσλ»    

 πνζνύ 24.800,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.30.6261.01 κε ηίηιν:   «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο εμνπιηζκνύ θηεξίσλ αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ»  

 πνζνύ 10.000,00 € από ηνλ  Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6671.02 κε ηίηιν:   «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ησλ 

απηνθηλεησλ γηα ην 2017»   

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6053.05 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ» κε ην πνζό 

ησλ 500,00 €  κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό. 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.00.6053.07 κε ηίηιν: « ΣΔΑΓΤ ΓΙΚ/ΝΗ » κε ην πνζό ησλ 100,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.00.6121.02 κε ηίηιν: «Αληηκηζζία Αληηδεκάξρσλ» κε ην πνζό ησλ 6.450,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Γεκηνπξγία Νένπ ΚΑΔ ηνπ Κ.Α. 02.00.6122.01 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε ζπκβνύισλ Γ.. γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..» κε ην πνζό ησλ 3.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζό ησλ 
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18.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ» 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κε ην πνζό ησλ 4.000,00 € από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζό ησλ 2.500,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.03 κε ηίηιν: «ΙΚΑ Μνλίκσλ» κε ην πνζό ησλ 1.700,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.05 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε» κε ην 

πνζό ησλ 500,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6051.06 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά Τπέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ » κε ην 

πνζό ησλ 1.500,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.10.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζό 

ησλ 2.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ Ανξίζηνπ Υξόλνπ» κε ην 

πνζό ησλ 16.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6041.01 κε ηίηιν: « Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ » 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. 02.20.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζό ησλ 1.500,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6051.04 κε ηίηιν: «ΙΚΑ Μνλίκσλ» κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ Ανξίζηνπ» κε ην πνζό ησλ 

6.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.20.6054.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή Δηζθνξά ΙΚΑ Δθηάθησλ Τπαιιήισλ » κε ην 

πνζό ησλ 28.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζό ησλ 

11.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην 

πνζό ησλ 2.500,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
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«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζό ησλ 600,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6051.04 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ » κε ην 

πνζό ησλ 700,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.25.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ Ανξίζηνπ» κε ην πνζό ησλ 

1.200,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζό ησλ 

25.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ » κε ην 

πνζό ησλ 3.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € 

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

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.30.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζό 

ησλ 1.100,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.35.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην 

πνζό ησλ 2.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.35.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζό 

ησλ 700,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.50.6011.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ» κε ην πνζό ησλ 

2.500,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.50.6051.03 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ» κε ην πνζό 

ησλ 100,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.70.6021.01 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ Ανξίζηνπ Υξόλνπ » κε ην 

πνζό ησλ 500,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.70.6051.02 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ» κε ην πνζό ησλ 250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.70.6052.01 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην πνζό 

ησλ 1.100,00 € κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθό». 
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 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμόδσλ 02.25.6142.01 κε ηίηιν: «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο εξγαιείνπ – κνληέινπ θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 02.10.6142.08 κε ηίηιν: «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο» κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό. 

 

627/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ ζύληαμε ηεο 

έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 

2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

 

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017, εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη 

πίλαθα. 

    

ΠΔΡΙΟΓΟ 01/07/2017  -  30/09/2017 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

ΔΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % 

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

0 Σαθηηθά έζνδα 9,342,501.00 3,257,549.00 0.34868062 3,030,339.00 0.324360575 0.93025124 

1 

Πξόζνδνη από αθίλεηε 

πεξηνύζηα 25,784.00 23,869.00 0.92572913 23,869.00 0.925729134 1 

2 
Ίξόζνδνη από θηλεηή 
πεξηνύζηα 13,109.00 37,208.00 0.32895702 37,208.00 0.328957024 1 

3 

Δζνδα από αληαπνδνηηθά 

ηέιε θαη δηθαηώκαηα 4,333,561.00 1,532,254.00 0.3535785 1,310,050.00 0.302303348 0.85498227 

4 

Δζνδα από ινηπά ηέιε - 
δηθαηώκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ 1,187,986.00 630,307.00 05305677 628,633.00 0.529158593 0.99734415 

5 Φόξνη θαη εηζθνξέο 690,772.00 129,857.00 0.18798822 126,525.00 0.183164633 0.97434101 

6 Δζνδα από επηρνξεγήζεηο 2,985,133.00 903,684.00 0.30272822 903,684.00 0.30272822 1 

7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 6,155.00 370.00 0.06011373 370.00 0.060113729 1 

1 Δθηαθηα έζνδα 4,019,817.00 249,177.00 0.06198715 216,924.00 0.053963651 0.87056189 

11 

Δζνδα από ηελ εθπνίεζε 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνύζηαο 0.00 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! #ΓΙΑΙΡ./0! 

12 

Δπηρνξεγήζεηο γηα 

θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ 121,871.00 22,485.00 0.18449836 22,485.00 0.184498363 1 

13 
Δπηρνξεγήζεηο γηα 
επελδπηηθέο δαπάλεο 3,699,364.00 87,125.00 0.02355135 87,125.00 0.023551346 1 

14 

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - 

θιεξνδνζίεο 0.00 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! #ΓΙΑΙΡ./0 

15 
Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα 
- παξάβνια 196,259.00 139,567.00 0.71113681 107,314.00 0.546797854 0.76890669 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 2,323.00 0.00 0 0.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 



Σελίδα 8 από 17 
 

2 

Έζνδα παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ 1,669,919.00 657,946.00 0.39399875 391,132.00 0234222139 0.59447432 

21 Σαθηηθά έζνδα 1,669,919.00 657,946.00 0.39399875 391,132.00 0.234222139 0.59447432 

22 Έθηαθηα έζνδα 0.00 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! #ΓΙΑΙΡ./0! 

3 

Δηζπξάμεηο από δάλεηα 

θαη απαηηήζεηο από 

Π.Ο.Δ. 4,402,374.00 0.00 0 146,283.00 0.033228208 #ΓΙΑΙΡ./0! 

31 Δηζπξάμεηο από δάλεηα 0.00 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! 0.00 #ΓΙΑΙΡ./0! #ΓΙΑΙΡ./0! 

32 

Δηζπξαθηέα ππόινηπα 

πξνεγνύκελσλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ 4,402,374.00 0.00 0 146,283.00 0.033228208 #ΓΙΑΙΡ./0! 

4 

Δηζπξάμεηο ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 406,910.00 62,987.00 0.40054803 109,080.00 0.268069106 0.66925583 

41 

Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ 

δεκόζηνπ 368,237.00 160,233.00 0.43513552 106,322.00 0.288732528 0.66354621 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 38,673.00 2,754.00 0.07121247 2,758.00 0.071315905 1.00145243 

5 

Υξεκαηηθό ππόινηπ 

πξνεγνύκελνπ Έηνπο 8,437,251.00 9,548,605.00 1.13171992 9,548,605.00 1.131719917 1 

  ύλνια εζόδσλ 

28,278,772.0

0 4,327,659.00   3,893,758.00     

         

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 εκθαλίδνληαη ζηνλ 

θάησζη πίλαθα. 

        

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/7/2017 – 30/09/2017 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙ

ΧΗ ΔΞΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 

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

6 Έμνδα 13339963 1305867 10.21541 2418077 0.1812656 2257347 2105515 0.158351 0.8707394 

60 

Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ 3,313,261.00 48,433.00 68.40916 735,001.00 0.2218361 735,457.00 742,853.00 0.224206 1.010683 

61 

Ακνηβέο αηξεηώλ 

θαη ηξίησλ 2,003,840.00 140,990.00 14.21264 366,901.00 0.183099 307,318.00 303,900.00 0.151658 0.8282888 

62 Παξνρέο ηξίησλ 3,691,200.00 276,784.00 13.33603 511,608.00 0.1386021 383,775.00 327,523.00 0.0887308 0.6401835 

63 Φόξνη - ηέιε 105,500.00 3070 34.36482 1,491.00 0.0141327 4,359.00 2,659.00 0.0252038 1.7833669 

64 

Λνηπά Γεληθά 

έμνδα 191,80000 221,272.00 0.866806 152,710.00 0.796194 147,858.00 131,404.00 0.6851095 0.8604806 

65 

Πιεξσκέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε 

δεκνζίαο πίζηεσο 153,000.00 0.00 

#ΓΙΑΙΡ./0

! 1,983.00 0.0129608 2,010.00 2,013.00 0.0131569 1.0151286 

66 

Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ 1,44,000.00 327,214.00 5.635456 157,900.00 0.0856291 193,984.00 225,167.00 0.1221079 1.4260101 

67 

Πιεξσκέο - 

Μεηαβηβάζεηο ζε 

ηξίηνπο 1,847,362.00 261,958.00 7.05213 457,437.00 0.2476163 449,540.00 338,270.00 0.1831098 0.7394898 

68 Λνηπά Έμνδα 190,000.00 2,146.00 7.266886 33,046.00 0.1739263 33,046.00 31,726.00 0.1669789 0.9600557 
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7 Δπελδύζεηο 7904730 1537765 5.140402 576534 0.0729353 471345 199758 0.0252707 0.3464809 

71 

Αγνξέο θηηξίσλ, 

ηερληθώλ έξγσλ 

θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ 922,200.00 224,543.00 4.107008 38,422.00 0.1500998 138,821.00 113,570.00 0.1231512 0.8204621 

73 Έξγα 3,077,926.00 19,472.00 158.0693 18,112.00 0.0058845 87,004.00 86,188.00 0.028002 4.7586131 

74 

Μειέηεο, έξεπλεο, 

πεηξακαηηθέο 

εξγαζίεο θιπ 3,893,619.00 1293750 3.009561 420,000.00 0.108688 245,520.00 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 6941574 39488 175.7895 39488 0.0056886 140688 127996 0.018439 3.2413898 

81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 2,377,467.00 0.00 

#ΓΙΑΙΡ./0

! 0.00 0 101,200.00 89,400.00 0.037603 #ΓΙΑΙΡ./0! 

82 Απνδόζεηο 554,237.00 39488.00 14.03558 40.00 0.0712475 39,488.00 38,596.00 0.0696381 0.9774109 

85 

Πξνβιέςεηο κε 

είζπξαμεο 4,009,870.00 0 

#ΓΙΑΙΡ./0

! 0.00 0 0.0 0.00 0 #ΓΙΑΙΡ./0! 

9 Απνζεκαηηθό 92739                 

  ύλνια δαπαλώλ 28279006 2883120   3034099   2869380 2433269     

 

 

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

 
  ηέινο 

Πξνεγνύκελνπ 

έηνπο 2016 

Πξνεγνύκελν 

ηξίκελν Β΄ 017 

Γ΄΄ Σξίκελν 

2017 

Μεηαβνιή 

% 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΣΗΔΙ         

  Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 4,523,066.00 4,528,870.63 4,326,361.82   

2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 59.00 59.00 59.00   

3. Λνηπέο απαηηήζεηο 305,469.28 338,269.93 282,998.51   

Β. ΓΙΑΘΔΙΜΑ     

 

  

1. Σακείν 0.00 1,505.86 2,385.27   

2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 9,745,733.00 10,160,956.15 10,829,638.92   

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ     

 

  

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ     

 

  

2 Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1,112,034.63 0.00 0.00   
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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 1,039,60.00    

2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε 

ηξάπεδεο 70,033.00 31,832.93 12,732.86    

Β. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ     

 

  

1. Πξνκεζεπηέο 2,041,596.00 1,461,513.55 2,053,925.55    

3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 48,095.00 23,069.16 15,602.27    

4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί -996.00 26,542.55 28,837.09    

5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο 218,248.00 200,673.65 190,523.06    

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ     

 

  

1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ     

 

  

2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

(πιεξσηέα) 247,421.40 0.00 0.00   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

παζεηηθνύ     

 

  

 

 Οη αλσηέξσ πίλαθεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.  

Β. Η παξνύζα λα ππνβιεζεί ζην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 

628/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ  απαιιαγή 

ππαιιήινπ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ σο ππόινγν 

γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 721/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.224,11 € πνπ  εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. Αγαζή Αζαλάζηνπ ηνπ Παλαγηώηε, 

θαη απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα απηό. 

 

629/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο  

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

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

πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο». 

 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 58.205,05 €, 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 15.811,29 €, 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 2.448,19 €, 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 3.620,43 €, 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. 

 

630/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Άξκαηνο θ. 

Γαύξε Γεώξγηνπ». 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 258/2017 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 222/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.68 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, παξ. γ) 

ΓΔ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 
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 4. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ’ νλόκαηη ηεο πιεξσζείζαο δηθαηνύρν εηαηξείαο 

DIMKAT ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ. – ΚΑΣΔΛΗ & ΙΑ Δ.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ, κε εηδηθή 

επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Άξκαηνο. 

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

 

631/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Αζσπίαο θ. 

Γθίθα Λνπθά». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 257/2017 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 222/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.68 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, παξ. γ) 

ΓΔ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

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

ΑΝΣΧΝΙΟΤ Γ. ΚΑΣΔΛΗ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε 

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

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

 

632/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Καιιηζέαο θ. 

Καθνύλε Γεώξγηνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 256/2017 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 222/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.68 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, παξ. γ) 

ΓΔ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

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

ΑΝΣΧΝΙΟΤ Γ. ΚΑΣΔΛΗ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε 

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

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 
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633/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 

από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνπ 

εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο θ. 

Μπειεγξάηε Αληώληνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 255/2017 

ρξεκαηηθό έληαικα 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 222/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.68 κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, παξ. γ) 

ΓΔ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2017. 

4. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ’ νλόκαηη ηεο πιεξσζείζαο δηθαηνύρν εηαηξείαο 

DIMKAT ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ. – ΚΑΣΔΛΗ & ΙΑ Δ.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ, κε εηδηθή 

επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο. 

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

 

634/2017 «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 3.179,23 € 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 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ 

(θαιαζάθηα θιπ) Κ.Υ. & 

πιαηεηώλ  

41/19-10-2017 URBAN 

INNOVATIONS ΙΚΔ 

399,97 02.30.7135.01 

2 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

796/23-10-2017 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΑΝΑΝΙΑ & ΙΑ Ο.Δ. 

399,50 02.70.6662 

3 Πξνκήζεηα πιηθώλ 0033316/17-10- ΓΑΒΡΗ Κ. ΙΩΑΝΝΗ 399,03 02.15.7135.03 
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ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 

2017 

4 Αληαιιαθηηθά επίπισλ 

θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ   

365/19-10-2017 ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

396,80 02.20.6673 

5 Αληαιιαθηηθά επίπισλ 

θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ   

363/19-10-2017 ΚΟΤΡΣΗ ΑΝ. 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

384,40 02.30.6673 

6 πληήξεζε Η/Τ & 

δηθηύσλ Γήκνπ Σαλάγξαο 

000087/18-10-2017 Λ. ΥΡΤΟΤΛΑ & ΙΑ 

Ο.Δ. 

400,00 02.10.6142.18 

7 Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 

0033347/23-10-

2017 

ΓΑΒΡΗ Κ. ΙΩΑΝΝΗ 399,53 02.70.6692 

8 Πξνκήζεηα εηδώλ 

ζεκαηνζηνιηζκνύ  

22/18-10-2017 ΓΔΡΑΗ Γ. 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

400,00 02.15.6691 

 

635/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6142.18 κε 

ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο 

πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο 

πξνλνηαθώλ 

επηδνκάησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.356,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6142.18 κε ηίηιν: 

«Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ».  
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. 

 

636/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6615 κε ηίηιν: 

«Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, 

βηβιηνδεηήζεηο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.240,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6615 κε ηίηιν: 

«Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο».  
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. 

 

637/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο Απνθαζίδεη νκόθσλα: 



Σελίδα 15 από 17 
 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.7131.02 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ηνπνγξαθηθώλ θαη 

ινηπώλ κεηξεηηθώλ 

νξγάλσλ». 

 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.920,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7131.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ηνπνγξαθηθώλ θαη ινηπώλ κεηξεηηθώλ νξγάλσλ».  
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. 

 

638/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6671.02 & ηνπ 

Κ.Α. 02.70.6671.02 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ ησλ 

απηνθηλήησλ γηα ην 

2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 14.800,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6671.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ησλ απηνθηλήησλ γηα ην έηνο 2017».   

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 10.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6671.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ησλ απηνθηλήησλ γηα ην έηνο 2017».   

3. 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). 

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

ππνρξέσζεο. 

 

639/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6451 κε ηίηιν: 

«πλδξνκέο ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

θαη ειεθηξνληθά κέζα». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.736,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6451 κε ηίηιν: 

«πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα».   

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. 

 

640/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.35.6693 κε ηίηιν: 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 9.988,20 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6693 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθώλ εδάθνπο».  
2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 
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«Πξνκήζεηα 

θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, 

ιηπαζκάησλ θαη 

βειηησηηθώλ εδάθνπο». 

 

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. 

 

 

641/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο  γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 4.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.20.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 
2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.25.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 
3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.30.6252  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεραλεκάησλ – ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ». 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.000,00 €, ζηνλ Κ.Α. 02.70.6253  κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 
5. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο 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 θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

642/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 18/10/2017 ηερληθή κειέηε πνπ 

ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.792,40 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 394/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 73.792,40 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.09 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2017».   
4. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΗΜΑΝΗ»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.792,40 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ  λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. Γε 
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γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ηελ 27
ε
 Ννεκβξίνπ 2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. 

Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν 

ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε 

Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

 

 

          

 Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                       

 

                             

                 Πίθνπ Δπαγγειία  
 


