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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 

Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                         

                

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 9εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2020 

 

 

          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 9ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2020, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13.00΄ 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 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

48/2020 «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
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(Δθηφο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 

θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ 

ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

“Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε 

ζέζε «Λνχηζα» Σ.Κ. 

Αζσπίαο”». 

 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα θαη ην 1
ν
 Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε ζέζε «Λνχηζα» Σ.Κ. Αζσπίαο», ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ηζνδχγην κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε ζην πνζφ ησλ 78.273,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγνχλησλ θνλδπιίσλ 

απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαη Φ.Π.Α. 

  

49/2020 Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Τπεξεζία 

θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο 

θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ ζηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ & 

Οηλνθχησλ» 

πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ιφγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ & Οηλνθχησλ» κε απεπζείαο αλάζεζε, επεηδή ζπληξέρνπλ ιφγνη 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ ζθεπηηθφ. Ζ αλάζεζε ζα 

έρεη εμάκελε δηάξθεηα.  

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη 

ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ & 

Οηλνθχησλ» γηα έμη κήλεο,  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ 2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν4412/2016, ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΣΤΛΛΗΑΝΟ – ΜΑΛΑΦΟΤΡΖ 

ΑΡΑΝΣΖ Ο.Δ. έλαληη πνζνχ ζπλνιηθνχ χςνπο 74.340,48 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% 

Φ.Π.Α.). 

3. Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ & Οηλνθχησλ» ζηνλ Κ.Α. 02.20.6162.01 κε ηίηιν: «Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο, 

απνιχκαλζεο θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ & Οηλνθχησλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

ζηελ επφκελε αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο πεξί θαηεπεηγνπζψλ αλαζέζεσλ. 

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

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

50/2020 Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Τπεξεζία 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 
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θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο 

θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ ζηηο Γ.Δ. Γειεζίνπ, 

Σαλάγξαο & 

Γεξβελνρσξίσλ» 

πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ιφγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο 

Γ.Δ. Γειεζίνπ, Σαλάγξαο & Γεξβελνρσξίσλ» κε απεπζείαο αλάζεζε, επεηδή ζπληξέρνπλ ιφγνη 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ ζθεπηηθφ. Ζ αλάζεζε ζα 

έρεη εμάκελε δηάξθεηα.  

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη 

ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο Γ.Δ. Γειεζίνπ, Σαλάγξαο & 

Γεξβελνρσξίσλ» γηα έμη κήλεο,  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ 2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν4412/2016, 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΣΤΛΛΗΑΝΟ – ΜΑΛΑΦΟΤΡΖ 

ΑΡΑΝΣΖ Ο.Δ. έλαληη πνζνχ ζπλνιηθνχ χςνπο 74.340,48 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% 

Φ.Π.Α.). 

3. Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

Γ.Δ. Γειεζίνπ, Σαλάγξαο & Γεξβελνρσξίσλ» ζηνλ Κ.Α. 02.20.6162.04 κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο θαη ςεθαζκνχ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

Γ.Δ. Γειεζίνπ, Σαλάγξαο & Γεξβελνρσξίσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ζηελ επφκελε αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο πεξί 

θαηεπεηγνπζψλ αλαζέζεσλ. 

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

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

51/2020 Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ COVID-19» 

πξνυπνινγηζκνχ 63.600,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ιφγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ COVID-19» κε απεπζείαο αλάζεζε, επεηδή ζπληξέρνπλ 

ιφγνη θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ ζθεπηηθφ.  

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ COVID-19» γηα έμη κήλεο,  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ 2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Ν4412/2016, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΒΡΑΥΑ ΗΧΑΝΝΖ - ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

έλαληη ηνπ πνζνχ ζπλνιηθνχ χςνπο 57.250,00 € πιένλ 6% Φ.Π.Α. (ήηνη 60.685,00 € κε Φ.Π.Α.)  

3. Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ 

πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ COVID-19» ζηνλ Κ.Α. 02.10.6631 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ COVID-19» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ζηελ επφκελε αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο πεξί 
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θαηεπεηγνπζψλ αλαζέζεσλ. 

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

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

52/2020 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

απφ ηνλ νξηζκφ ηεο σο 

ππφινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ γηα ην ππ΄ αξηζκφ 142/2020 ρξεκαηηθφ έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνχ χςνπο 455,00 € πνπ εθδφζεθε ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ θαο Μάκαιε 

Υξηζηίλαο ηνπ Λεσλίδα, θαη απαιιάζζεη ηελ ππφινγν θάζε επζχλεο γηα ην έληαικα απηφ. 

 

53/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ 

χδξεπζεο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. πξση. 3583/10-03-2020 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά 

ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αλάδεημεο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία  ΥΑΑΝΓΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ θαη γηα ηηο ηέζζεξηο (4) νκάδεο κε πξνζθνξά: 

 γηα ηελ νκάδα 1 πνζνχ 4.597,05 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 γηα ηελ νκάδα 2 πνζνχ 12.461,63 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 γηα ηελ νκάδα 3 πνζνχ 6.131,17 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

 γηα ηελ νκάδα 4 πνζνχ 10.965,80 € ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

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

54/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, 

κε α/α ΔΖΓΖ 81119, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην απφ 26/02/2020 πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν ηκήκα: 

άξσζξν ρσξεηηθφηεηαο 1m3». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κε α/α ΔΖΓΖ 81119, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν ηκήκα: άξσζξν ρσξεηηθφηεηαο 
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έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ / πξνζθεξφκελν 

ηκήκα: άξσζξν 

ρσξεηηθφηεηαο 1m3» 

 

1m3», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α. 

ΚΑΟΤΖ Α.Δ. κε α/α πξνζθνξάο 156729 κε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο ην πνζφ ησλ   84.000,00 € 

πιένλ ΦΠΑ (ήηνη 104.160,00 € κε Φ.Π.Α. 24%). 

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

55/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα ζηε Γ/λζε 

Καζαξηφηεηαο 

&Αλαθχθισζεο ζην Γήκν 

Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2020». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2020, γηα ηελ  πξφζιεςε έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, Κιάδν/Δηδηθφηεηα θαη 

Δξγαζηαθή ρέζε σο εμήο: 

 

ΚΛΑΓΟ-ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ 

(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ 

ΥΔΖ 

ΤΔ 16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο – 

πιήξσκα απνξξηκκαηνθφξνπ νη νπνίνη 

ζα  κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ θαη ζε 

αλάγθεο νδνθαζαξηζκνχ 

12 ΗΓΟΥ (8 κήλεο) 

ΤΝΟΛΟ 12  

 

Β. Οη αλσηέξσ πξνζιήςεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ Τπεξεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εχξπζκε ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη λα εμππεξεηεζνχλ νη 

δεκφηεο.  

 

Γ. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξχλνπλ ηνπο θάησζη Κ.Α. εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 

σο εμήο:  

 

           ΚΧΓΗΚΟ                              ΤΠΖΡΔΗΑ – ΠΟΟ 

Κ.Α. 02.20.6041.01 

 

Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 

               200.000,00 € 

Κ.Α. 02.20.6054.01 

 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ  

              50.000,00 € 
 

56/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 

17/2020 απφθαζεο ηνπ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
 

Δγθξίλεη ηελ κε αχμνληα αξηζκφ 17/2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. 
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Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ.- 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε 

ζέκα: «Λήψη απόθαζης για 

ηη δεύηερη (2
η
) αναμόρθωζη 

ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ  

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμοσ Τανάγρας, 

έηοσς 2020». 

 

ηνπ Γήκνπ κε ηελ επσλπκία: «ΚΑΠΖ- ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ», κε ζέκα: «Λήψη απόθαζης για ηη δεύηερη (2
η
) αναμόρθωζη ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ  

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμοσ Τανάγρας, έηοσς 2020», φπσο ε ελ ιφγσ απφθαζε  πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο ζπλεκκέλν έγγξαθν, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

απηήο. 
 

57/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ εζφδσλ – 

εμφδσλ ηνπ δήκνπ πεξηφδνπ 

1/1/2018 έσο 31/12/2018». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
 

Δγθξίλεη ηνπο αθφινπζνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ – εμφδσλ, πνπ αθνξνχλ ην δηάζηεκα απφ 

01/01/2018 έσο 31/12/2018, θαη ππνβιήζεθαλ απφ ην δεκνηηθφ ηακία κε ην ππ. αξηζκ. 3359/05-03-2020 

έγγξαθν ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Β.Γ., ηεο 17/5/1959, ΦΔΚ 114Α/15-6-59  

    
  ΓΖΜΟΗΑ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ     

Α.  έζνδα: 

   

  

 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΑ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 

Βεβαησζέληα 703.399,86  3.248.695,23  

27.342.484,

34 31.24.579,43  

Δηζπξαρζέληα 680.264,74  3.248.948,03  

23.014.222,

7 26.943.435,34  

Τπφινηπα πξνο 

είζπξαμε 

23.135,12  -252,80  

  

4.328.261,7

7 4.351.144,09  

  

   

  

Β. Eμνδα: 

   

  

  

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΑ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΔΗΓΗΚΔΤΔΝΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 

Δληαιζέληα 38.005,99 1.093.662,02  

11.974.897,

38  13.106.565,39  

Πιεξσζέληα 38.05,99  1.093.662,02  11.974.897, 13.106.565,39  
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38  

Τπφινηπα πξνο 

πιεξσκή 
0,00  0,00  0,00  0,00  

  

   
  

Γ. Υξεκαηηθφ ππφινηπν πεξηφδνπ: 

  
13.86.869,95  

          

     

 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ (ΣΡΑΠΔΕΔ - 

ΣΑΜΔΗΟ) 

 

A/A ΑΡΗΘΜ.ΛΟΓ/ΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΚΧΓ.ΓΔΝ. 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

31/12/2018 

1.   ΣΑΜΔΗΟ ΓΖΜΟ 38.00.00.00 200,92  

    ΣΑΜΔΗΟ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 38.00.00.01 152,97  

    

ΣΑΜΔΗΟ Γ.Δ. 

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 38.00.00.02 0,00  

    ΣΑΜΔΗΟ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ 38.00.00.03 0,00  

2. 272/54002366 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 38.3.00.01 744.813,50  

3. 272/54002440 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 383.00.02 189.436,87  

4. 516 00 247552 70 

ΣΡ.ΠΔΗΡΑΗΧ(ΓΔ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ) 38.03.00.14 

2.316.677,

5  

5.   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ(Λνγ/ζκφο 

Γηαρείξεζεο Δπηρνξεγνχκελσλ 

Έξγσλ) 38.03.0017 100.793,31  

6. 

0026.042319.02002

99464 EFG - ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 38.03.00.20 

7.290.2,6

3  

7. 

0026.0423.14.020029

9537 

EFG - ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΔΟΓΑ 38.03.00.21 1.832.480,19  

8. 0026.0423.16.020029 EFG - ΜΗΘΟΓΟΗΑ 38.3.00.22 277.511,49  
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9630 

9.   EFG - N.103/75 38.03.00.23 6.898,4  

10.   EFG - Γ.Π.. ρεκαηαξίνπ 38.03.00.24 40,11  

1.   

EFG - Πνιενδνκηθή κειέηε 

αλαζ.ρ.Πφιεσο) 8.03.00.25 387,01  

12. 272/540059-71 

ΑΠΟΚ/Ζ ΥΑΓ ΘΔΖ 

"ΓΑΤΛΗΟ" Γ.ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 38.03.00.26 44,78  

13.   EFG - Δηζθνξά ζε ρξήκα & γε) 38.03.00.27 3.54070  

14.   EFG - Όςεσο - Άηνθνο 38.03.00.29 

120.333,8

 

15.   EFG – Δλερχξνπ 38.03.00.31 185.999,40  

16.   EFG – Δηζπξάμεηο ΓΗΑ 38.03.00.32 76.050,41  

17.   EFG – ΠΡΟΝΟΗΑΚΑ 38.03.00.33 1.43,78  

   

ΤΝΟΛΑ 

13.832.190,7

3 

 
Μείνλ αλεμφθιεηεο επηηαγέο ηελ 31/12/2018 

 

-149.742,69 

 
Σακεηαθφ πιεφλαζκα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηελ 31/12/08 141.383,36 

 

Έζνδα εηορείξαο ηξίησλ ηελ 31/12/2018 (Δηζπξάμεηο ΔΛΣΑ-

ΓΗΑ) 13.038,55 

    

  

Υξεκαηηθφ ππφινηπν 

πεξηφδνπ: 

  
13.836.869,95 

     πλεκκέλα: 1. Ηζνδχγην Υξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ Γεληθήο 

νγηζηηθήο 

                    2. Καηάζηαζε Διέγρνπ Σακείνπ  
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58/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηνλ πξνέιεγρν ηνπ 

απνινγηζκνχ θαη ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία: 

(κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν παξψλ) 

 

1. Δγθξίλεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 315/1999 εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018 (ήηνη, Ηζνινγηζκφο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Πίλαθαο Γηάζεζεο 

Απνηειεζκάησλ, Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη ην Πξνζάξηεκα), νη 

νπνίεο  ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζπλεκκέλα ζην 

παξφλ πξαθηηθφ θαζψο επίζεο θαη ε Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο. 

2. Παξαζέηεη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο έηνπο 2018 ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

Α. Έζνδα Υξήζεο 

Υξεκαηηθφ Τπφινηπν 

ΠξνεγνχκελεοΥξήζεο Πξνυπνι/ληα Βεβαησζέληα Δηζπξαρζέληα 

Δηζπξαθηέα 

ππφινηπα 

Σαθηηθά 8.555.993,6 8.555.993,46 8.555.993,46 0,00 

Έθηαθηα Αληδείθεπηα 266.112,06 266.112,06 266.112,06 0,00 

Έθηαθηα Δηδηθεπκέλα 1.909.690,29 1.909.690,29 1.909.690,29 0,00 

χλνιν Α 10.731.795,81 10.731.795,81 10.731.795,81 0,00 

Έζνδα Υξήζεο Πξνυπνι/ληα Βεβαηζέληα Δηζπξαρέληα 

Δηζπξαθηέα 

ππφινηπα 

Σαθηηθά 14.004.93,74 13.975.748,24 13.267.639,57 708.108,67 

Δθηαθηα 5.348.105,29 1.607.615,49 1.601.020,24 .59,25 

Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα 

& ΠΟΔ 

4.635.578,03 4.613.126,32 1.060.680,39 3.552.445,93 
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Δηζπξάμεηο ππεξ 

Γεκνζίνπ  ηξίησλ 

367.475,28 366.293,57 282.299,33 83.99424 

χλνιν Β 24.356.096,34 20.562.783,62 16.211.39,53 4.351.144,09 

ΤΝΟΛΟ (Α+Β) 35.087.89,15 31.294.579,43 26.943.435,34 4.351.144,09 

     

 

Β. Γαπάλεο Υξήζεο 

  

Πξνυπνι/ζεο Δληαιζείζεο Πιεξσζείζεο  

Αδηάζεηεο 

πηζηψζεηο Γαπάλεο 

χλνιν Δμφδσλ 35.07.001,77 13.106.565,39 13.106.565,39 21.964.436,38 

Απνζεκαηηθφ 16.890,38 ,00 0,00 16.890,38 

χλνιν 35.087.892,15 13.106.565,39 13.106.565,39 21.981.326,76 

 

Γ. Υξεκαηηθφ Τπφινηπν Σέινπο Υξήζεο 

Δίδνο Λνγαξηαζκχ Υξεκαηηθφ Τπφινηπν 

Σαθηηθά 11.052.014,57 

Έθηαθηα Αληδείθεπηα 630.236,20 

Έθηαθηα Δηδηθεπκέλα 2.154.619,18 

χλνιν 13.836.869,95 

 

3. Παξαζέηεη σο θαησηέξσ ηα ζηνηρεία ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηε ζπκθσλία κε ην 

απινγξαθηθφ, ηα νπνία αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

 

Κσδηθφο 

Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο 

Πξηγξαθή 
Τπφινηπν 

31/12/18 

38.00.00.00 Tακείν 33,89 

38.03.00.01 Δ.Σ.Δ. (ινγ/ζκφο:272/54002366 ηαθηηθά έζνδα 744.813,50 

38.03.00.02 Δ.Σ.Δ. (ινγ/ζκφο:272/54002440 έθηαθηα έζνδα 189.436,8 
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38.03.00.14 ΣΡ.ΠΔΗΡΑΗΧ (Λνγ.516002475527) 2.316.677,35 

38.03.0.17 Σ.η.Δ. (ινγ.δηαρείξηζεο επηρνξεγνχκελσλ έξγσλ) 100.793,31 

38.03.00.20 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.19.020299464 αθηηθά έζνδα) 7.290.295,63 

38.03.00.21 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.19.0200299537 έθηαθηα εηδηθ. έζνδα) 1.832.480,19 

38.03.00.22 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.16.020099630 κηζζνδνζία) 277.511,49 

3803.00.23 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.11.0200299703 Ν.103/75) 6.898,48 

38.03.00.24 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.15.0200299875 Γ.Π.. ρεκαηαξίνπ) 4011 

38.03.00.25 
EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.10.0200299948 Πνιενδ.κειέηε 

αλαζ.ρ.Πφιεσο) 
387,01 

38.03.00.26 
EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.10.0200300063 Απνθ.ΥΑΓΑ ζέζε 

Γαζχιην) 
144,78 

38.03.00.27 
EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.16.0200300136 Δηζθνξά ζε ρξήκα & 

γε) 
3.540,70 

38.03.00.29 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.12.0200317373 Οςεσο άηνθνο) 10.333,83 

38.03.00.31 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.16.0200428315 Δλερχξνπ) 185.999,40 

38.03.00.2 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.17.0200459593 Δηζπξάμεηο ΓΗΑ) 761.050,41 

38.03.00.33 EFG (ινγ/ζκφο:0026.0423.12.020059666 Πξνλνταθά) 1.433,78 

 χλνιν Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ ηελ 31/12/2018  [Α1] 13.832190,73 

 

Σακεηαθφ πιεφλαζκα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηελ 31/12/20178  

(πκςεθηζκφο παξαθξάηεζεο απφ ΑΑΓ κέζσ ΦΑΔ ΑΘΖΝΧΝ 

απφ θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα , πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

28/06/2019 κε ηελ εμφθιεζε ηνπ ΥΔΠ 425/2019) 

141383,36 

 
χλνιν  πιενλαζκάησλ Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ ηελ 

31/12/2018  [Α2] 
141.383,36 

Κσδηθφο 

Γεληθο 

Λνγηζηθήο 

Πεξηγξαθή Αηηηνινγία  
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33.95.99.01 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ 

ΑΔ-ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΓΡΔΤΖ 

ΣΚΣΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΗΠΛΟΣΤΠΧΝ ΔΛΣΑ ΓΔ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΣΖ 31/12/2018 ΓΗΟΣΗ 

Ζ ΚΑΣΑΘΔΖ ΔΓΗΝΔ 02-01-19 ΚΑΗ 08-

01-2019 ΚΑ: 814226 

11.491,00 

33.95.99.04 
ΓΗΑΡΑΠΔΕΗΚ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔ 

ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΗΠΛΟΣΤΠΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

31/12/2018 ΓΗΟΣΗ Ζ ΚΑΣΑΘΔΖ ΔΓΗΝΔ 

02-01-2019  ΚΑΗ ΚΑΣΑΘΔΖ Δ ΟΦΔΧ 

ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΓΗΑ ΣΗ 24/122018 

ΣΑ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ (Νν 1-

27) ΔΚΓΟΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 1/1/2019 

1.547,55 

  χλνιν εζφδσλ εηο ρείξαο ηξίησληελ 31/12/2018 [Β] 13.038,55 

Ζκεξνκελία 

έθδνζεο 
Αξ. επηηαγήο Πεξηγξαθή Αμία 

31/12/18 
ΣΔ18379/31-12-

2018 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ -  

Πιεξ. ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK  
2.313,60 

31/12/18 
ΣΔ18380/27-12-

2018  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ ΠΔΣΡΟ -  Πιεξ. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΘΡΟΒΑΝΚ  
20.257,30 

24/12/18 
te.17706/18-12-

2018  

ΚΟΕΟΤΜΖ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ -  

Πιεξ. ΣΣΡΑΠΔΕΑ eurobank Β 
19.248,29 

24/12/18 
te17.706/18-12-

2018  

ΚΑΡΑΜΟΤΕΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ  -  Πιεξ. 

ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΜΔΧ ΔΑΠ 
8.607,07 

24/12/18 
te1770.6/18-12-

2018  

ΚΑΛΗΑΚΟΤΓΑ ΣΑΜΑΣΗΟ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΟΗ -  Πιεξ. ΣΣΡΑΠΔΕΑ eurobank Β  
14.168,09 

24/12/18 
te17706/.18-12-

2018  

ΚΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ -  Πιεξ. ΣΣΡΑΠΔΕΑ 

eurobank Β  

5.025,88 

24/12/18 
te17706/18.-12-

2018  

ΜΟΝΣΕΟΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 

-  Πιεξ. ΣΣΡΑΠΔΕΑ eurobank Β  
455,61 

24/12/18 
te17706/18-1.2-

2018  

ΣΑΘΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ -  

Πιεξ. ΣΣΡΑΠΔΕΑ eurobank Β  
1.010,16 
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24/12/18 
te17706/18-12-

.2018  

ΜΠΔΛΔΓΡΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΟΗ -  Πιεξ. ΣΣΡΑΠΔΕΑ eurobank Β  
1.213,87 

24/12/18 
ΣΔ17706/18-12-

2018  

ΔΗΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΟΑΔΓ -  Πιεξ. 

ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΥΔΠ 853Χο 

859  

61.493,42 

31/12/18 
ΣΔ18382/31-12-

2018  

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΑΔ -  

Πιεξ. ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK  
12.985,14 

31/12/18 
Σ.Δ18382/31-12-

2018  

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΑΔ -  

Πιεξ. ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK  
610,00 

25/07/18 
ΣΔ10498/25-7-

2018  

ΦΟΡΟ 10% ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ -  Πιεξ. 

ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 10% ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - 

ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ -  

308,16 

31/12/18 ηε 105/7-1-2019  
ΓΚΗΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΛΠ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ  -

  Πιεξ. ηξαπεδα eurobank  
1.594,05 

31/12/18 ΣΔ 105/7-1-2019  

ΔΗΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΟΑΔΓ -  Πιεξ. 

ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΥΔΠ 258Α-

265Α/2018  

452,05 

  χλνιν επηηαγψλ εθθξεκψλ ηελ 31/12/2018    [Γ] 149.742,69 

  
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ  31/12/2018  [Α1] +[Α2]+ [Β] - 

[Γ] 
13.836.869,95 

 

4. Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έγθξηζε ηεο ελίζρπζεο  ινγαξηαζκψλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δηφηη θαηά ηελ 31/12/2018 είραλ εηζπξαρζεί θαη βεβαησζεί πνζά πιένλ ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ.  πγθεθξηκέλα πξέπεη λα εγθξηζεί ε ελίζρπζε ηνπ Απνζεκαηηθνχ κε ΚΑ 

Δμφδσλ 02.90.9111 ιφγσ ελίζρπζεο ησλ : 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0122 .02 «Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-

20/10/1958) κε ην πνζφ  ησλ 8.584,00επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0129.01 «Μηζζψκαηα απφ θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο»  κε ην πνζφ  ησλ 

374,61επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0211 «Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο»  κε ην πνζφ  ησλ 

8.664,20 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0311.01 «Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89)” κε ην 
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πνζφ ησλ 2.171.311,80 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0311.02 «Σέιε θαζαξηφηεηαο Δ.Α.Β..» κε ην πνζφ ησλ 133.824,56 επξψ  

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0321 «Γηαθηψκαηα ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν» κε ην πνζφ 

ησλ 5.472,85 επξψ  

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0322.02 «Σέινο χδξεπζεο Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ» κε ην πνζφ ησλ 18.547,31 

επξψ  

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0343.02 «Σέινο ρξήζεο ηξίησλ  ζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ απφ νηθηαθά 

ιχκαηα» κε ην πνζφ ησλ  10.794,86 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0441.01 «Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν 2130/93)» κε ην πνζφ ησλ 

118.268,53 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0452 «Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 

εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν 1080/80)» κε ην πνζφ ησλ 14.330,45 

επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0462 «Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1990/90)» κε ην πνζφ ησλ 12.529,62 

επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0469.01 «Έζνδα απφ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο - ηέινο 3%» κε ην πνζφ ησλ 96.606,24 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0471.01 «Δηδηθφ πεξηβαληνιινγηθφ ηέινο» κε ην πνζφ ησλ 197.367,93 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0471.02 «πγθνηλσληαθφ ηέινο» κε ην πνζφ ησλ 119.258,01 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0471.03 «Δηδηθφ πεξηβαληνιινγηθφ ηέινο απφ Δ.Α.Β.» κε ην πνζφ ησλ 

42.539,74 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0471.04 «πγθνηλσληαθφ ηέινο απφ Δ.Α.Β.» κε ην πνζφ ησλ 5.856,96 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0511.01 «Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) 0.16€ 

/m2 γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο & 0.008 € / m2 γηα ηνπζ κε ζηεγαζκέλνπο » κε ην πνζφ ησλ 

474.783,88 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0511.02 «Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 Ν 1080/80) απφ 

Δ.Α.Β.» κε ην πνζφ ησλ 15.055,92 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0521 «Δηζθνξά ζε ρξήκα ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ 

(άξζξν 24 πλη. 1975/2001, άξζξν 9 Ν 1337/83, άξζξν 21 Ν 2508/97)» κε ην πνζφ ησλ 

14.053,29 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0522 «Μεηαηξνπή ζε ρξήκα ηεο εηζθνξάο ζε γή (άξζξν 8 Ν 1337/83)» κε ην 

πνζφ ησλ 3.542,21 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0523 «Δηζθνξά 40% ή 75% ηνπ ΚΖ/1947 Φεθίζκαηνο (άξζξν 34 Ν 
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1337/83)» κε ην πνζφ ησλ 3.439,89 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0524.01 «Δηζθνξά  ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, πξνο 

ηξίηνπο ή θνξέα πξνζθχξσζεο» κε ην πνζφ ησλ 14.780,13 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0524.02 «Δηζθνξά ππέξ Γήκνπ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο» κε ην 

πνζφ ησλ 8.602,07 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0614 «ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιεησλ 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν 1946/91)» κε ην πνζφ ησλ 46.120,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0715 «Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ' ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-

20/10/1958 (άξζξν 9 Ν 2880/2001)» κε ην πνζφ ησλ 8.690,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0718.03 «Παξάβνια αδεηψλ παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ» κε ην πνζφ ησλ 454,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1211.02 «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑΑ - Κάιπςε δαπαλψλ γηα θαηαβνιή 

κηζζσκάησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Ν.3852/10» κε ην πνζφ ησλ 41.471,52 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1211.04 «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα - ΟΑΔΓ» κε ην πνζφ ησλ 27.568,61 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1322.08 «Καηαζθεπή Πνδειαηφδξνκνπ ζην Γήιεζη» κε ην πνζφ ησλ 

1.817,46 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1511 «Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ» κε ην πνζφ ησλ 

99.727,88 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1512 «Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν 

2130/93)» κε ην πνζφ ησλ 60.994,14 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1519.02 «Πξφζηηκα πνπ επηβάινληαη γηα παξαβάζεηο ηνπ  386/2010 ( 

απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο ) » κε ην πνζφ ησλ 32.338,29 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1519.03 «Πξφζηηκα ζε εθπξφζεζκε ή κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηακνλήο 

παξεπηδεκνχλησλ & ηνπ ηέινπο άξζξ.20 Ν.2539/97» κε ην πνζφ ησλ 831,05 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1519.04 «Πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ιφγσ εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο 

δήισζεο ησλ  ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Σ.Α.Π. (άξζξν 24 παξ. 12 λ. 2130/1993)» κε ην 

πνζφ ησλ 31.774,18 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1619 «Λνηπά έζνδα απφ δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ» κε ην πνζφ ησλ 995,10  επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.01 «Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ --» κε ην πνζφ ησλ 45.620,03  επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.02 «Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. - 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ -ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ - ΚΛΔΗΓΗΟΤ- ΓΖΛΔΗΟΤ  » κε ην πνζφ ησλ 57.310,43  επξψ 
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 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2114.02 «Δίζπξαμε ηέινπο απνρέηεπζεο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο» κε 

ην πνζφ ησλ 10.568,40 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2115 “Δίζπξαμε ηέινπο απνρέηεπζεο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο» κε ην 

πνζφ ησλ 4.186,30 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2118.01 “Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ» κε 

ην πνζφ ησλ 3.464,19 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2119.02 “Οθεηιή απφ εηδηθφ ηέινο ιαηνκηθψλ πξνηφλησλ 2%-5%» κε ην πνζφ 

ησλ 26.423,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2119.07 “Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ παξειζ.εηψλ πξσηνβ.(άξζξ.10 

Ν.1080/80)» κε ην πνζφ ησλ 7.908,90 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2119.08 “Σέιε θαη δηθαηψκαηα απφ ιατθέο αγνξέο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-

20/10/1958)» κε ην πνζφ ησλ 944,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2119.09 “Σαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ εηψλ, απφ απψιεηα ξχζκηζεο εληφο 

ηεο ρξήζεο» κε ην πνζφ ησλ 2.203,25 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4123 “Φφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηψλ θιπ» κε ην πνζφ 

ησλ 30.095,47 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4124.02 “Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» κε ην πνζφ ησλ 1.999,57 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4142 “Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ» κε ην πνζφ ησλ 5.309,29 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4214.01 “Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ» κε ην πνζφ ησλ 26.904,79 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4219.01 “Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ» κε ην πνζφ ησλ 500,26 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4219.03 “Έζνδα απφ επηζηξνθέο (αρξ/ησο) θαηαβιεζέλησλ γηα ακνηβέο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ  - TEO PASS» κε ην πνζφ ησλ 1.673,89 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4219.04 “Έζνδα απφ επηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πξνλνταθψλ 

επηδνκάησλ» κε ην πνζφ ησλ 1.252,00 επξψ 

 

Απφ ην εληζρπκέλν Απνζεκαηηθφ πξέπεη λα γίλεη  

Α. κείσζε ησλ :  

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0322.01 «Σέινο χδξεπζεο Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ» κε ην πνζφ ησλ 47.381,25 

επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0512 «Φφξνο δχζνπ (αξζξ. 12 Ν. 1080/80)» κε ην πνζφ ησλ 24.310,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0612 «ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή Μηζζσκάησλ αθηλήησλ πξνο ζηέγαζε 

δεκνζίσλ ζρνιηθψλ κνλαδσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ» κε ην πνζφ ησλ 22.297,12 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0621 «Κάιπςε δαπαλψλ ησλ πξνλνταθψλ επηδνκάησλ» κε ην πνζφ ησλ 
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80.000,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2111 “Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ» κε ην 

πνζφ ησλ  956.455,00 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.03 «Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ  » κε ην πνζφ ησλ 28.711,83 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2112.04 «Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο Γ.Δ. 

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ  » κε ην πνζφ ησλ 44.678,59 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.2114.03 «Λνηπά ηαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο » κε 

ην πνζφ ησλ 2.107,31 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1322.02 «Αλαβάζκηζε Τπνδνκψλ Ύδξεπζεο ζε ηκήκαηα ησλ Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ θαη Οηλνθχησλ» κε ην πνζφ ησλ 2.666.647,66 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.1514.01 «Έζνδα απφ πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ ησλ 

άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ λ. 1337/1983» κε ην πνζφ ησλ 179.302,28 επξψ   

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4212 «Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο» κε ην πνζφ ησλ 17.364,40 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4213 «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (άξζξν 

26 Ν 318/69, Απφθ. Τπ. Οηθλ. 2081241/11652/1997)» κε ην πνζφ ησλ 5.014,48 επξψ 

 ΚΑ Δζφδσλ 06.00.4214.02 «Δπηζηξνθέο θξαηήζεσλ κε απνδνζείζεο απφ Δ.Α.Π.» κε ην πνζφ 

ησλ 3.465,14 επξψ 

 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην  74445-29/12/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξί «θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο 

απνηχπσζεο ηεο απνγξαθήο ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ ησλ δήκσλ πνπ ζπληζηψληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄)» .πξέπεη λα ππάξρεη εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην γηα έγθξηζε ησλ δηαθνξψλ ηεο απνγξαθήο  έλαξμεο πνπ πξνέθπςαλ απφ έιεγρν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  

 Γηα ην έηνο 2018 δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. 

5. Τπνβάιιεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σαλάγξαο γηα ηελ απαξαίηεηε 

έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ  - ηζνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

 
 

59/2020  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 7/2019 ηερληθή κειέηε 
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θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εκηππφγεησλ ζπζηεκάησλ 

ζπιινγήο ζχκκεηθησλ 

απνξξηκκάησλ». 

 

πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εκηππφγεησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ζχκκεηθησλ 

απνξξηκκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 229.152,00 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 77/2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο ην 

πνζφ ησλ 160.406,39 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.61.7135.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εκηππφγεησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ» γηα ην έηνο 2020 θαη ην πνζφ ησλ 

68.745,59 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.20.7135.07 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εκηππφγεησλ 

ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ» γηα ην έηνο 2020. 

2. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 

ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εκηππφγεησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ»,  

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 229.152,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. 

       Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ  ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ  ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ  Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

& ΧΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 

ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

30-03-2020 
30-03-2020 

Ώξα: 09:00:00 κ.κ 

20-04-2020 

Ώξα: 15:00:00 κ.κ 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα 
 

  Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                           

               Πίθνπ Δπαγγειία  

http://www.promitheus.gov.gr/

