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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 4εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2018 

 

          Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ ( 

Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 4ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

83/2017 

(Δθηφο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο)  

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγφξν ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

δήκνπ ελψπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αζθεζείζαο απφ ην Γήκν 

Έθεζεο θαηά ηεο αξηζκ. 

74/2016 απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ, ε 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγφξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ 

ζπιιφγνπ Θεβψλ, ηελ εληνιή εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αζθεζείζαο απφ ην Γήκν 

Έθεζεο θαηά ηεο αξηζκ. 74/2016 απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ, ε νπνία αθνξά αγσγή 

θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ησλ α) Καββά Ισάλλε ηνπ 

Ηιία θαη β) Ηιία Καββά ηνπ Ισάλλε, ελψπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Δπβνίαο, ηελ 7
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2018 

θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 85/2018 δέζκεπζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 357,12 € 



[2] 
 

νπνία αθνξά αγσγή θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ησλ 

α) Καββά Ισάλλε ηνπ 

Ηιία θαη β) Ηιία Καββά 

ηνπ Ισάλλε». 

 

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

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018. 

4. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ,  

κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

84/2017 Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ νξζή επαλάιεςε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 51/2018 

απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ζέκα: «Πεξί  ιήςεο 

απφθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη 

ηελ ςήθηζε πίζησζεο γηα 

ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ 

ΑΗΜΟΤΛΑ Α. 

ΓΙΑΜΑΡΔΛΟΤ»  

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζκ. 51/2018 

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ  13.222,50 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ 

αθνξά ζηελ ακνηβή γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζε εθηέιεζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 244/2017 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβψλ.  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 467,32 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ, ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 244/2017 απφθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 350,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα 

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ», γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 244/2017 

απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ. 

5. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ ΑΗΜΟΤΛΑ Α. ΓΙΑΜΑΡΔΛΟΤ, κε 

βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

85/2017 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: 

«Γαπάλεο επηκφξθσζεο 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 360,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα»  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
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θαη ζεκηλάξηα». 

 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

86/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6661.01 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε 

ησλ θηηξίσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 12.933,20 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6661.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

87/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7135.04 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

γπςνζαλίδσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 4.424,32 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα γπςνζαλίδσλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

88/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.7135.03 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αινπκηλίσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 17.279,40 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.03 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα αινπκηλίσλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

89/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6262.12 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο Γεκνηηθνχ 

Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Γ.Κ. 

Οηλνθχησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 24.798,76 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.12 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο δεκνηηθνχ αζιεηηθνχ θέληξνπ Γ.Κ. 

Οηλνθχησλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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90/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.15.6262.13 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο Γεκνηηθνχ 

Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Γ.Κ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 24.676,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.13 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο δεκνηηθνχ αζιεηηθνχ θέληξνπ Γ.Κ. 

ρεκαηαξίνπ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

91/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ 

ΜΙΥΑΗΛ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνχ 739,04 €, 

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

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγφξνπ.  

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κε 

ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεβψλ, 

κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

92/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ ΚΟΡΛΟΤ 

ΘΧΜΑΨΓΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνχ 238,08 €, 

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

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγφξνπ.  

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

93/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ δηθεγνξηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «Γεψξγηνο Γ. 

Αλδξένπ – Γεκήηξηνο Γ. 

Αλδξένπ & πλεξγάηεο 

Γηθεγνξηθή εηαηξεία». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνχ 2.095,00 

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

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή δηθεγφξνπ.  

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ δηθεγνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«Γεψξγηνο Γ. Αλδξένπ – Γεκήηξηνο Γ. Αλδξένπ & 

πλεξγάηεο Γηθεγνξηθή εηαηξεία», κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

94/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ 

ΙΓΑΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ & 

ΙΓΑΝΟΤ ΒΙΟΛΔΣΣΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 1.556,20 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ 

αθηλήηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2ζέζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ Γειεζίνπ ζηε Γ.Δ. Οηλνθχησλ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2017 έσο θαη Γεθέκβξηνο 

2017, ζηε δηθαηνχρν ΙΓΑΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ ηνπ 

Μελειάνπ.  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 1.556,20 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ 

αθηλήηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2ζέζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ Γειεζίνπ ζηε Γ.Δ. Οηλνθχησλ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2017 έσο θαη Γεθέκβξηνο 

2017, ζηε δηθαηνχρν ΙΓΑΝΟΤ ΒΙΟΛΔΣΑ ηνπ 

Μελειάνπ.  

4. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ησλ 

δηθαηνχρσλ κε βάζε  ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

95/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ  

ΙΑΡΗ ΠΑΤΛΟΤ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 300,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή νθεηιήο ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ 

νηθνπέδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο ζηάζκεπζεο 

βαξέσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Σαλάγξαο ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα ζην Άξκα γηα ην κήλα 

Γεθέκβξην.  

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΙΑΡΗ ΠΑΤΛΟΤ, κε βάζε  ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

96/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 35/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 
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γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνχρνπ 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ» 

 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 24.428,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.14 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

δηθηχνπ αγσγνχ κε ηελ ΔΤΓΑΠ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

ζπληήξεζεο δηθηχνπ αγσγνχ κε ηελ ΔΤΓΑΠ 

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ, κε βάζε  ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

97/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο 

WATERA HELLAS 

ABEE» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 11/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 4.465,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.09 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

ζπζηεκάησλ ηαρείαο δηχιηζεο ρεκαηαξίνπ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ηαρείαο δηχιηζεο ηεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ. 

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο WATERA HELLAS ABEE, κε 

βάζε  ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

98/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο 

AQUAMOB EAE 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 37/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 24.552,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.03 κε ηίηιν: 

«Δγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ απφζκεζεο ζηα αληιηνζηάζην ιπκάησλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηηο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ απφζκεζεο ζηα αληιηνζηάζην 

ιπκάησλ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο AQUAMOB EAE 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ, κε βάζε  ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

99/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 36/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 
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γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο 

JCB ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΓΔΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Α.Δ.» 

 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 8.308,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7131.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ηνπνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ», γηα 

ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

ελφο ζπζηήκαηνο δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ γηα ρξήζε ζε 

ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο JCB ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΓΔΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Δ., κε βάζε  ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

100/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή 3
νπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«Γηακφξθσζε αχιεηνπ 

ρψξνπ ιανγξαθηθνχ 

κνπζείνπ Οηλνθχησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 43/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο.  

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη  πίζησζε πνζνχ 2.631,45 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.30.7336.67 κε ηίηιν: «Γηακφξθσζε 

αχιεηνπ ρψξνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ Οηλνθχησλ» γηα 

ηελ πιεξσκή ηνπ 3
νπ

 ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ 

Οηλνθχησλ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.  

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο ΠΔΣΡΟ Κ. ΜΑΣΑΛΑ & ΙΑ 

Δ.Δ., κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα πιεξσζεί απφ πηζηψζεηο ηδίνπο 

πφξνπο. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

101/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.60.6718.01 κε 

ηίηιν: «Απφδνζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  

Europe for Citizens  πνπ 

αθνξά ην έξγν: «Europe 

in Question – EIQ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 7.000,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6718.01 κε ηίηιν: «Απφδνζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  

Europe for Citizens  πνπ αθνξά ην έξγν: «Europe in 

Question – EIQ», γηα απφδνζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  Europe for Citizens  πνπ αθνξά 

ην έξγν: «Europe in Question – EIQ ζηνλ εηαίξν κε ηελ 

επσλπκία Instituto Principe Real (IPR). 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 7.000,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6718.01 κε ηίηιν: «Απφδνζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  

Europe for Citizens  πνπ αθνξά ην έξγν: «Europe in 

Question – EIQ», γηα απφδνζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  Europe for Citizens  πνπ αθνξά 

ην έξγν: «Europe in Question – EIQ ζηνλ εηαίξν κε ηελ 

επσλπκία Foundation for the Promotion of Social 
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Inclusion in Malta (FOPSIM). 

3. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζην φλνκα 

ησλ εηαίξσλ απφ ηελ Πνξηνγαιία κε ηελ επσλπκία 

Instituto Principe Real (IPR) & ηε Μάιηα κε ηελ 

επσλπκία Foundation for the Promotion of Social 

Inclusion in Malta (FOPSIM), κε βάζε  ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

102/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηε κε άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 111/2017 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

111/2017 Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ, ε 

νπνία αθνξά ηελ απφ 27-12-2017 αίηεζε ηεο εηαηξείαο Π. 

ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ. θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

103/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ 

πνπ εθηεινχλ ρξέε 

ιεμηάξρνπ ζηηο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2018 Γέζκεπζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο.  

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 99,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζην δηθαηνχρν θ. Καξαληψλε 

Αλαζηάζην ηνπ Δπακεηλψλδα, ιεμίαξρν ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο ρεκαηαξίνπ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 99,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζην δηθαηνχρν θ. Παπαγηάλλε Αζαλάζην 

ηνπ Γεσξγίνπ, ιεμίαξρν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Οηλνθχησλ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 104,20 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζην δηθαηνχρν θ. πθαξά Αξηζηείδε ηνπ 

Απνζηφινπ, ιεμίαξρν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σαλάγξαο. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 99,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζηε δηθαηνχρν θ. Γεψξγα Ισάλλα ηνπ 

Γεκεηξίνπ, ιεμίαξρν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Γεξβελνρσξίσλ. 

6. Σν ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζην φλνκα 

ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

7. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 
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104/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ 

πνπ εθηεινχλ ρξέε 

πξαθηηθνγξάθνπ ζηηο 

Γεκνηηθέο & Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2018 Γέζκεπζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο.  

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 59,28 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 2017, ζηε δηθαηνχρν Καηζηθή 

Αλαζηαζία ηνπ Παχινπ, πξαθηηθνγξάθν ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο ρεκαηαξίνπ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 50,96 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 2017, ζην δηθαηνχρν θ. Ληάπε 

Γεψξγην ηνπ Δπαγγέινπ, πξαθηηθνγξάθν ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Οηλνθχησλ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 62,14 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζηε δηθαηνχρν Κιεηεξηλνχ Αγγειηθή 

ηνπ Νηθνιάνπ, πξαθηηθνγξάθν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Αγ. Θσκά. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 50,96 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06  γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζηε δηθαηνχρν Αηθαηεξίλε Δπαγγειία 

ηνπ Γεκεηξίνπ, πξαθηηθνγξάθν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Κιεηδηνχ. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 59,28 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζην δηθαηνχρν Καικπέλε Γεκήηξην ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, πξαθηηθνγξάθν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

θνχξησλ. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 62,14 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γεθέκβξηνο 2017, ζην δηθαηνχρν Αδάκ Ισάλλε ηνπ 

Νηθνιάνπ, πξαθηηθνγξάθν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Πχιεο. 

8. Σν ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζην φλνκα 

ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

9. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

105/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

ππεξσξηαθήο 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2018 Γέζκεπζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο.  

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 86,08 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 
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απαζρφιεζεο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο 

ππαιιήινπο». 

 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Γηαινπηο Σνπξθάτ ηνπ Οκέξ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 100,96 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Βξνχβα Νηθφιαν ηνπ Γεκεηξίνπ. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 100,32 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Κξνκκχδα Κσλζηαληίλν ηνπ ηέθαλνπ. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 86,08 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Καξίπε Βάτν ηνπ Δπάγγεινπ. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 120,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Γηνζδέθν Υξήζην ηνπ Αγαπεηνχ. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 100,96 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Γεσξγηάδε Αρηιιέα ηνπ Αξηζηνηέιε. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 100,96 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Γεκνπιά σηήξην ηνπ Βαζηιείνπ. 

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 93,12 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Καιιηαθνχδα ηακάηην ηνπ άββα. 

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 86,08 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Μπηάθε Θενδφζην ηνπ Νηθνιάνπ. 

11. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 89,60 €, ζε 
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βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Περιηβάλε Γεψξγην ηνπ σηεξίνπ. 

12. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 82,40 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζηo δηθαηνχρν 

θ. Υαδεκ Ρεκδε ηνπ Υνπζετλ. 

13. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 86,08 €, ζε 

βάξνο ηνπ 02.00.8111.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα ην 

κήλα Γεθέκβξην 2017 γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2017, ζην 

δηθαηνχρν θ. Γηαιφ ππξίδσλα ηνπ Ισάλλε. 

14. Σν ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζην φλνκα 

ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

15. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

106/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηε αλαηξνπή ησλ 

απνθάζεσλ αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο- δέζκεπζεο 

πίζησζεο, γηα ηηο νπνίεο 

ε δαπάλε έρεη καηαησζεί 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 

2017» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ αλαηξνπή ησλ απνθάζεσλ αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο- δέζκεπζεο πίζησζεο, κε εκεξνκελία 

31/12/2017, γηα ηηο νπνίεο ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο δελ 

έρεη εθηειεζζεί ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 

2017 ή επεηεχρζε ρακειφηεξν ζπκβαηηθφ ηίκεκα κεηά ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, ην βηβιίν αλαιακβαλνκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ έηνπο 2017 ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε αξρηθή 

αλάιεςε ππνρξέσζεο αλά θσδηθφ αξηζκφ θαζψο επίζεο θαη 

ην ππνινηπφκελν πνζφ ην νπνίν αλαθαιείηαη κε ηελ παξνχζα 

απφθαζε.  

 

 

107/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2018 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 838,66 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 2.448,05 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.07 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ 2018».  

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 5.494,80 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.08 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/Βάζκηα ρνιηθή 
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Δπηηξνπή 2018».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 4.069,93 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Β/Βάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή 2018».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 4.153,15 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 1.959,45 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 1.890,45 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 76,61 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ 

& θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 2018».  

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 363,67 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθψλ, 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ & ιεσθνξείσλ 2018».  

11. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ  ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ, κε βάζε  ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

12. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

108/2017 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 σο 

εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»  κε ην πνζφ ησλ 7.252,68 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.00.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 25.868,74 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.00.8117.06 κε ηίηιν “Λνηπά έμνδα Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 15.936,88 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 27.500,39 € 
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κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 4.902,96 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ 

έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.192,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.15.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 400,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.8116.06 κε 

ηίηιν “Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 29.512,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.15.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ 

έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 41.802,10 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.15.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 38.078,16 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.20.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο   ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 100.249,06 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.20.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 19.652,32 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.20.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 5.163,01 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.25.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 45,53 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.8115.06 κε 
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ηίηιν “Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  

” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 29.576,88 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.25.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 6.765,29 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 79.093,69 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 1.135,50 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.8114.06 κε ηίηιν “Φφξνη -Σέιε Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 349,90 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.8115.06 κε 

ηίηιν “ Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο   ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 32.488,05 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 11.400,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.8117.06 κε ηίηιν “ Λνηπά έμνδα Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 2.576,41 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.8121.06 κε ηίηιν “Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ 

έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 3.759,48 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.35.8111.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 3.930,86 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.35.8113.06 κε ηίηιν “Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο   ” 
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 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.930,96 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.35.8116.06 κε ηίηιν “Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 16.120,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.45.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 1.751,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.60.8115.06 κε ηίηιν “ Γηάθνξα έμνδα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 74.581,29 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.61.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 2.690,19 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.70.8111.06 κε ηίηιν “ Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλαγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 3.598,33 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.70.8113.06 κε ηίηιν “ Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 428.085,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.70.8115.06 κε ηίηιν “ Γηάθνξα έμνδα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ»κε ην πνζφ ησλ 921,56 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.70.8116.06 κε 

ηίηιν “Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 

Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.00.8113.06 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζφ ησλ 

15.121,54 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.00.8115.06 κε ηίηιν 

“Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” κε 

ην πνζφ ησλ 17.808,40 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 

απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.10.8115.06 κε ηίηιν “ 

Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε 

ην πνζφ ησλ 8.067,07 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 
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απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.10.8116.06 κε ηίηιν “ 

Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Καιιηθξαηηθνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζφ ησλ 11.915,93 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.15.8117.06 κε ηίηιν “ 

Λνηπά έμνδα Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην 

πνζφ ησλ 281,76 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ 

ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.20.8115.06 κε ηίηιν “  

Γηάθνξα έμνδα Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  ” κε 

ην πνζφ ησλ 1.759,60 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 

απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.25.8113.06 κε ηίηιν “  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” κε ην πνζφ ησλ 

36.756,05 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.25.8121.06 κε ηίηιν “  

Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ Καιιηθξαηηθνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε ην πνζφ 

ησλ 8.578,37 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.25.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε ην πνζφ ησλ 

18.673,44 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 02.30.8122.06 κε ηίηιν “Έξγα 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο ” κε ην πνζφ ησλ 

55.506,23 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3211.01 κε ηίηιν “Σέιε 

θαζαξηφηεηαο κε ειεθηξνδνπκέλσλ” κε ην πνζφ ησλ 

20.026,75 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3211.02 κε ηίηιν “Σέιε 

θαζαξηφηεηαο ΔΑΒ” κε ην πνζφ ησλ 120.064,24 € κε 

ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3212.01 κε ηίηιν “Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ” κε ην 

πνζφ ησλ 38.797,69 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3212.02 κε ηίηιν “Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. Οηλνθχησλ” κε ην πνζφ 

ησλ 16.967,15 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3212.03 κε ηίηιν “Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. Σαλάγξαο” κε ην πνζφ 

ησλ 21.064,03 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ 
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Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3214.01 κε ηίηιν “Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ” κε ην 

πνζφ ησλ 4.665,79 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3215.03 κε ηίηιν “Σέινο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γ.Δ. Σαλάγξαο” κε ην πνζφ ησλ 

370,11 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3216.01 κε ηίηιν 

“Πεξηβαιινληηθν Σέινο ΔΑΒ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ” κε ην 

πνζφ ησλ 38.528,03 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3216.05 κε ηίηιν 

“πγθνηλσληαθφ ηέινο Δ.Α.Β.” κε ην πνζφ ησλ 5.503,06 

€ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3218.01 κε ηίηιν 

“Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

επηηεδεπκαηηψλ Γ.E. ρεκαηαξίνπ” κε ην πνζφ ησλ 

84.172,14 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3219.01 κε ηίηιν 

“Γεκνηηθφο θφξνο Δ.Α.Β.” κε ην πνζφ ησλ 14.108,46 € 

κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3219.04 κε ηίηιν 

“Φ.Π.Α. εθξνψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ” κε ην πνζφ ησλ 

14.628,20 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3219.05 κε ηίηιν 

“Παξαβάζεηο ΚΟΚ, ινηπά πξφζηηκα θαη 

πξνζαπμήζεηο” κε ην πνζφ ησλ 19.526,42 € κε 

ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3212.04 κε ηίηιν “Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ” κε ην 

πνζφ ησλ 25.506,99 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3214.02 κε ηίηιν “Σέιε 

θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο Γ.Δ. Οηλνθχησλ” κε ην 

πνζφ ησλ 2.816,57 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσζε ηνπ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3217 κε ηίηιν “Δηζθνξά 

ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ” κε 

ην πνζφ ησλ 373,55 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.3219.02 κε ηίηιν “Έζνδα 

απφ δηθαηψκαηα &  κηζζ. βνζθίζεκσλ εθηάζεσλ ” κε 

ην πνζφ ησλ 514,58 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5119 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά 
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έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ δεκνπ” κε 

ην πνζφ ησλ 738.236,96 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ»   

 Δλίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5123 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ δαπαλψλ” κε ην 

πνζφ ησλ 993.689,40 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»

  

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5111 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ 

εηψλ ” κε ην πνζφ ησλ 330.036,41 € κε ηαπηφρξνλε 

ηζφπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5113 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ δαπαλψλ ” κε ην 

πνζφ ησλ 75.785,11 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσζε 

ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5121 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ 

εησλ ” κε ην πνζφ ησλ 98.218,94 € κε ηαπηφρξνλε 

ηζφπνζε κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5122 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ. ή πηζηψζεηο 

πξννξηδφκελεο γηα δεκφζηεο επελδχζεηο” κε ην πνζφ 

ησλ 360.428,56 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσζε ηνπ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Μείσζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.5129 κε ηίηιν 

“Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα 

έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ δήκνπ” κε 

ην πνζφ ησλ 158.238,95 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 

κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1328.06 κε ηίηιν 

“Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξφζβαζε ΑκΔΑ  ζε 

παξαιίεο ηνπ Γειεζίνπ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ 

ησλ 0,01 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.7135.08 κε ηίηιν 

“Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξφζβαζε ΑκΔΑ  ζε 

παξαιίεο ηνπ Γειεζίνπ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ 

ησλ 0,01 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1328.07 κε ηίηιν 

“Δζσηεξηθή νδνπντία Γ.Κ. ρεκαηαξίνπ” θαη ελίζρπζή 

ηνπ κε ην πνζφ ησλ 0,01 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 
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 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.7323.07 κε ηίηιν 

“Δζσηεξηθή νδνπντία Γ.Κ. ρεκαηαξίνπ” θαη ελίζρπζή 

ηνπ κε ην πνζφ ησλ 0,01 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.7312.17 κε ηίηιν 

“Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ απφ ην 

δηπιηζηήξην Οηλνθχησλ ζηε δεμακελή ζηε ζέζε 

Πχξγνο” κε ην πνζφ ησλ 83.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.7413.02 κε ηίηιν 

“Γεσηερληθή έξεπλα γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ 

Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ 

ησλ 32.600,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.7131.03 κε ηίηιν 

“Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε 

ην πνζφ ησλ 150.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.6142.03 κε ηίηιν 

“Ακνηβή Οξθσηνχ Λνγηζηή ρξήζεο ” κε ην πνζφ ησλ 

1.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6161.02 κε ηίηιν 

“Δηήζηα εηζθνξά Γήκνπ Σαλάγξαο πξνο Φν.Γ..Α. ” 

κε ην πνζφ ησλ 169.705,35 € απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1321.02 κε ηίηιν 

“Βειηίσζε - Αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην 

Κέληξν Γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη Βνησηίαο” κε ην 

πνζφ ησλ 300.000,00 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε 

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

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.64.7323.01 κε ηίηιν 

“Βειηίσζε - Αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην 

Κέληξν Γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη Βνησηίαο” κε ην 

πνζφ ησλ 300.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 

απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.7333.13 κε ηίηιν 

“Γηακφξθσζε πιαηεηψλ θαη Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ ΓΔ 

Οηλνθχησλ ” κε ην πνζφ ησλ 59.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.1321.03 κε ηίηιν 

“πληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, 

Γ.Δ. Οηλνθχησλ ζην Γήκν Σαλάγξαο (Α΄ΦΑΗ)” θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 185.000,00 € κε 

ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.64.7323.02 κε ηίηιν “πληήξεζε αγξνηηθήο 
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νδνπνηταο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. Οηλνθχησλ ζην 

Γήκν Σαλάγξαο (Α΄ΦΑΗ)” κε ην πνζφ ησλ 185.000,00 

€ κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.7332.02 κε ηίηιν 

“Αλάπιαζε Κεληξηθήο Πιαηείαο ΣΚ Αγ. Θσκά” κε ην 

πνζφ ησλ 100.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 

απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.7514 κε ηίηιν 

“πκκεηνρή ζε αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ (άξζξνπ 252 

παξ.3α θαη 265 ΚΓΚ” κε ην πνζφ ησλ 29.027,15 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.7134.02 κε ηίηιν “Ηιεθηξνληθή πιαηθφξκα 

απνηχπσζεο δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ Γήκνπ Σαλάγξαο” 

κε ην πνζφ ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.6262.13 κε ηίηιν 

“Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζηνλ 

πνδειαηφδξνκν Γειεζίνπ” κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.6012.01 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο Λεμηάξρνπ” κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.6012.02 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο πξαθηηθνγξάθνπ” κε ην πνζφ ησλ 3.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6121.02 κε ηίηιν 

“Αληηκηζζία Αληηδεκάξρσλ” κε ην πνζφ ησλ 46.200,00 

€ κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ  Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.7336.09 κε ηίηιν 

“Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηαξηάλ ζην 

ηάδην Δπάγγεινο Γεπάζηαο” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζφ ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 

απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6142.15 κε ηίηιν 

“Μεηξήζεηο Ηιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο θαη 

Ραδηελέξγεηαο”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 

2.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.10.6112 κε ηίηιν 

“Ακνηβέο ηερληθψλ ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 

5.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.6142.01 κε ηίηιν 
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“πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

εξγαιείνπ - κνληέινπ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 

24.800,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.6262.36 κε ηίηιν 

“Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ 

Γειεζίνπ” κε ην πνζφ ησλ 24.800,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.8261.01 κε ηίηιν 

“Δπηζηξνθέο εηζπξαρζέλησλ ινηπψλ εζφδσλ απφ 

Σξάπεδα Διιάδνο (αδηάζεηα ππφινηπα επηδνηνχκελσλ 

έξγσλ)” κε ην πνζφ ησλ 10.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6161.03 κε ηίηιν 

“χλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Π. ΦΟΓΑ ζηνλ 

Γ.Σαλάγξαο” κε ην πνζφ ησλ 365.907,97 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0621 κε ηίηιν “Κάιπςε 

δαπαλψλ ησλ πξνλνταθψλ επηδνκάησλ” κε ην πνζφ ησλ 

2.184,50 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. 

Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.6741 κε ηίηιν 

“Δπίδνκα Παξαπιεγηθψλ, Σεηξαπιεγηθψλ” κε ην πνζφ 

ησλ 2.184,50 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

  Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6012 κε ηίηιν 

“Απνδεκηψζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο 

πξφζζεηεο ακνηβέο” κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ»  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6162.01 κε ηίηιν 

“Δξγαζία απνιχκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθψλ  

θηηξίσλ 2017” κε ην πνζφ ησλ 12.215,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.30.7112.17 κε ηίηιν 

“Αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ νδφ Μνπζζψλ” κε ην πνζφ ησλ 

50.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ 

Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.6263.02 κε ηίηιν “πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2017” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 90.000,00 € κε ηζφπνζε 
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κείσζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6263.02 κε ηίηιν 

“πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2017” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 30.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.25.6263.02 κε ηίηιν “πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2017” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 30.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.6263.02 κε ηίηιν “πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2017” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.35.6263.02 κε ηίηιν “πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2017” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 20.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.70.6263.02 κε ηίηιν “πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2017” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.7331.05 κε ηίηιν “πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

ΓΔ ρεκαηαξίνπ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.7331.06 κε ηίηιν “πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

ΓΔ Οηλνθχησλ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.7331.07 κε ηίηιν “πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.10.7331.08 κε ηίηιν “πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

ΓΔ Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.7333.18 κε ηίηιν “Βειηίσζε θαη εμπγίαλζε νδψλ 

ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.7333.19 κε ηίηιν “Βειηίσζε θαη εμπγίαλζε νδψλ 

ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή Γ.Δ. Οηλνθχησλ” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 
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«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.7333.20 κε ηίηιν “Βειηίσζε θαη εμπγίαλζε νδψλ 

ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή Γ.Δ. Σαλάγξαο” 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 7.250,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.30.7333.21 κε ηίηιν “Βειηίσζε θαη εμπγίαλζε νδψλ 

ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ” 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.6142.05 κε ηίηιν 

“Μεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ινγηζηηθήο 

ηαθηνπνίεζεο θαη δηφξζσζεο εθθξεκψλ ινγαξηαζκψλ 

ΑΦΜ χδξεπζεο θαη ινγηζηηθήο” θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζφ ησλ 9.920,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ 

ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.6142.06 κε ηίηιν 

“Μεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε Γ.Σ. - ΣΑΠ - Γ.Φ. 

έιεγρνο εθθξεκνηήησλ κε αξρείν ΓΔΗ  - ηαθηνπνίεζε 

ιαλζαζκέλσλ εγγξαθψλ & ελεκέξσζε αξρείσλ ΓΔΗ” 

θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 24.800,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6823 κε ηίηιν “Σφθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο” κε ην πνζφ ησλ 100.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 

 

       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                          Πίθνπ Δπαγγειία  

 


