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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ        ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ταχ.Δ/νση      : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 

Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι                     

Πληροφορίες : Πίκου Ευαγγελία  

Tηλέφωνο       : 22623 51102 
                

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 

ΕΤΟΥΣ 2022 

 

 

          Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 45
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 13
η
 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11.00 – 12:00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και 

ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:  

 

 

  Α/Α 

Απόφασης 

 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

374/2022 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

4.884,48 € το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση 

ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε Δήμους από ΟΑΕΔ». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 4.884,48 €, το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 4.884,48 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4319.01 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2022. 

 

375/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

4.926,21 €, το οποίο αφορά 

σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 4.926,21 €, το 

οποίο αφορά σε παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 4.926,21 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1512 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και 

του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 του Ν. 2130/93)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 15/12/2022

22395/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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376/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση της 

μελέτης, του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης και τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή 

πεζοδρομίων προς 

κοιμητήριο Τανάγρας ΔΕ 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2022 μελέτη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας 

σχετικά με το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων προς 

κοιμητήριο Τανάγρας ΔΕ Τανάγρας». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 433/2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 

ποσό των 50.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 

02.30.7324.02 με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων 

προς κοιμητήριο Τανάγρας ΔΕ Τανάγρας» του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας 

οικονομικού έτους 2022 και το ποσό των 170.464,82 € 

θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων οικονομικού 

έτους 2023. 

2. Το έργο να εκτελεστεί με την «ανοικτή διαδικασία» 

του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και 

υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 

παρ.2.(α) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για 

κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού 

διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων προς 

κοιμητήριο Τανάγρας ΔΕ Τανάγρας» και συντάσσει 

τους όρους διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-01-2023, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

20/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

4. Μετά από την από 23/11/2022 κλήρωση που διεξήχθη 

στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Τανάγρας συστήνουμε την Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου 

Τανάγρας :  

Τακτικά μέλη 

1. Κωνσταντίνος Κοντούλης, Πολιτικός Μηχανικός 

Τ.Ε. 

2. Σωτηρία Νίκα του Αθ., Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

2. Ευάγγελος Καρύγιαννη, Χημικός Μηχανικός 

3. Σωτηρία Νίκα του Νικ., Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε. 

 

Ως πρόεδρος ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Κοντούλης, 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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377/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θηβών 

κατά τη συζήτηση της από 

01/12/2022 αίτησης 

αναγνώρισης δικαιούχου 

αποζημίωσης, με τη 

διαδικασία των 

απαλλοτριώσεων, των α) 

Τριανταφυλλιάς 

Παπαϊωάννου του 

Αριστείδη, β) Νικόλαου 

Παπαϊωάννου του 

Αριστείδη και γ) Ευγενίας 

Παπαϊωάννου του 

Δημητρίου συζ. 

Παναγιώτη Καραγιάννη 

κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο κ. ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ με 

ΑΜ/ΔΣ Θηβών 87, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θηβών κατά τη συζήτηση της από 

01/12/2022, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 

δικογράφου Ειδικής Διαδικασίας 252/ΑΠ/2022, 

αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων που άσκησαν οι: α) 

Τριανταφυλλιά Παπαϊωάννου του Αριστείδη, β) 

Νικόλαος Παπαϊωάννου του Αριστείδη και γ) Ευγενία 

Παπαϊωάννου του Δημητρίου, συζ. Παναγιώτη 

Καραγιάννη κατά του Δήμου Τανάγρας, την 12
η
 

Ιανουαρίου 2023 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή 

δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

θα ανέλθει στο ποσό των 238,08 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2022. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ με ΑΜ/ΔΣ Θηβών 

87, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

378/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

13.530,00 € το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση 

προγράμματος 

απασχόλησης 

μακροχρόνιων ανέργων 

ηλικίας 55-67 ετών σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 13.530,00 €, το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης 

μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 

01/05/2022 έως 30/06/2022. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 13.530,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1211.06 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ 

απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 

ετών», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022. 
 

379/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για τη μη άσκηση ενδίκων 

μέσων κατά της υπ’ αριθ. 

Α568/2022 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 

Α568/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που αφορά στην από 

26/04/2017, με αυξ. αρ. κατάθεσης δικογράφου 

ΑΓ94/2017 αγωγή της κας Κοζούμη Ιωάννας του 

Παναγιώτη κατά του Δήμου Τανάγρας. 

380/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για: α) την έγκριση 

σύναψης διαδημοτικής 

συνεργασίας με το Δήμο 

Θηβαίων για την 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
/7-6-2010), με το Δήμο 
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υποστήριξη της άσκησης 

των αρμοδιοτήτων της 

Υπηρεσίας Δόμησης, β) 

την έγκριση των όρων της 

σύμβασης διαδημοτικής 

συνεργασίας με το Δήμο 

Θηβαίων για την 

υποστήριξη της άσκησης 

των αρμοδιοτήτων της 

Υπηρεσίας Δόμησης, γ) 

την εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου για την 

υπογραφή της σύμβασης 

διαδημοτικής 

συνεργασίας και δ) τον 

ορισμό εκπροσώπου στην 

Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της 

Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας». 

 

Θηβαίων, για την υποστήριξη του Δήμου μας ως προς 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας   

Δόμησης, με προϋπολογισμό 68.326,42 €, σύμφωνα με 

το  συνημμένο σχέδιο.  

2. Εγκρίνει, τους όρους της σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και του 

Δήμου Θηβαίων, για την υποστήριξη του Δήμου μας 

ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας 

Δόμησης, με προϋπολογισμό 68.326,42 €, όπως σχέδιο 

αυτής επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

  Η Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας 

περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας  απόφασης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Περγάλια Βασίλειο, 

για την υπογραφή της Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και του 

Δήμου Θηβαίων. 

4. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της 

συνημμένης Διαδημοτικής Σύμβασης, τον Δήμαρχο 

Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλειο,  με αναπληρωτή τον 

Δ/ντή Τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου Τανάγρας κ. 

Γκίκα Δημήτριο του Νικολάου, Τοπογράφο Μηχανικό 

Τ.Ε. 

 

381/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την παράταση κατά 

ένα έτος του 

προγράμματος ΟΑΕΔ των 

μακροχρονίως ανέργων,  

ηλικίας 55 έως 67 ετών  

(Β΄ ΑΙΤΗΜΑ )». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την παράταση (επιμήκυνση) κατά ένα (1) 

έτος του  προγράμματος ΟΑΕΔ των μακροχρονίως 

ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (Β΄ αίτημα) καθώς και 

την παράταση της σύμβασης απασχόλησης κατά ένα 

(1) έτος, των τριών (3) ατόμων, Κλάδου ΥΕ, 

Ειδικότητας  «Εργάτες αποκομιδής» που 

απασχολούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου μας, για το χρονικό 

διάστημα από 21 Ιανουαρίου 2023 έως και 20 

Ιανουαρίου 2024. 

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, για τους 

οποίους έχουν προβλεφθούν στον υπό σύνταξη 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα 

με την ανωτέρω βεβαίωση της Προϊσταμένης 

Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – 

Προμηθειών του Δήμου Τανάγρας, ως εξής: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

Κ.Α. 02.20.6041.01 

 

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  

Κ.Α. 02.20.6054.01 

 

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 

έκτακτων υπαλλήλων  

Κ.Α. 02.60.6041.01 

 

Προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων 
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κοινωφελούς χαρακτήρα – 

ΟΑΕΔ  

Κ.Α. 02.60.6054.01 

 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ  

 

3. Εξουσιοδοτεί την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση να 

προβεί στις περαιτέρω ενέργειες. 

 

382/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 

11
ης

 αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του 

δήμου, έτους 2022». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1211.05 με τίτλο: 

«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη αναγκών 

μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για την 

καθαριότητα σχολικών μονάδων» με το ποσό των 

51.240,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 06.60.6041.01 με τίτλο: 

«Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρονου» με το ποσό 

των 38.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 06.60.6054.01 με τίτλο: 

«Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ -ΕΦΚΑ  υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου- ΟΑΕΔ , ΚΕΝΤΡΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» με το ποσό των 13.240,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0122.02 με τίτλο: 

«Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 

ΒΔ 24/9-20/10/1958)» με το ποσό των 1.500,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0129.01 με τίτλο: 

«Μισθώματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας» με 

το ποσό των 751,08 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση 

του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0212.02 με τίτλο: 

«Πρόσοδοι από διαχείρηση Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.)» 
με το ποσό των 17.748,69 € με ταυτόχρονη ισόποση 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» . 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0441.01με τίτλο: 

«Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» 
με το ποσό των 55.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0452 με τίτλο: 

«Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)» με το ποσό 

των 14.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»  
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 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0469.01 με τίτλο: 

«Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - τέλος 3%)» με το 

ποσό των 570.844,01 € με ταυτόχρονη ισόποση 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0471.04 με τίτλο: 

«Συγκοινωνιακό τέλος από Ε.Α.Β.» με το ποσό των 

18.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0511.02 με τίτλο: 

«Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 

1080/80) από Ε.Α.Β» με το ποσό των 40.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0523 με τίτλο: 

«Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 

(άρθρο 34 Ν 1337/83)» με το ποσό των 10.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0524.02 με τίτλο: 

«Εισφορά υπέρ Δήμου για την έκδοση οικοδομικής 

άδειας)» με το ποσό των 6.000,00 € με ταυτόχρονη 

ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0611.01 με τίτλο: 

«ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 

Ν 1828/89)» με το ποσό των 289.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0619.08 με τίτλο: 

«ΚΑΠ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» 
με το ποσό των 99.993,60 € με ταυτόχρονη ισόποση 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0629.01 με τίτλο: 

«Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 

ναυαγοσωστικής κάλυψης σε παραλίες» με το ποσό 

των 22.952,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0719.02 με τίτλο: 

«Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής 

Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης από Φορείς Ιδιωτικού 

Δικαίου» με το ποσό των 300,00 € με ταυτόχρονη 

ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1411.01 με τίτλο: 

«Προϊόν δωρεών» με το ποσό των 5.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1511 με τίτλο: 

«Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» με 

το ποσό των 95.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση 
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ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1512 με τίτλο: 

«Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 

170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)» με το ποσό των 

50.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1519.03 με τίτλο: 

«Πρόστιμα σε εκπρόθεσμη ή μη καταβολή του 

τέλους διαμονής παρεπιδημούντων & του τέλους 

άρθρ.20 Ν.2539/97» με το ποσό των 1.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1519.04 με τίτλο: 

«Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή 

ανακριβούς δήλωσης των  υπόχρεων για την 

καταβολή του Τ.Α.Π. (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 

2130/1993)» με το ποσό των 70.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1519.06 με τίτλο: 

«Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς & την προστασία των ζώων από την 

εκμετάλευση ή την χρησιμοποίησή τους 

(Ν.4039/2012)» με το ποσό των 5.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1699.04 με τίτλο: 

«Έσοδα από καταλογισμό δικαστικών εξόδων 

τρίτων» με το ποσό των 341,00 € με ταυτόχρονη 

ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2115 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» με 

το ποσό των 8.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2118.01 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών» με το ποσό των 1.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2119.07 με τίτλο: 

«Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθ.ετών 

πρωτοβ.(άρθρ.10 Ν.1080/80)» με το ποσό των 

2.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2119.08 με τίτλο: 

«Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 

ΒΔ 24/9-20/10/1958)» με το ποσό των 2.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2119.09 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών, από απώλεια 
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ρύθμισης εντός της χρήσης» με το ποσό των 3.000,00 

€ με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Μείωση του K.A. Εσόδων 06.00.0211 με τίτλο: «Τόκοι 

χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με το ποσό 

των 30.000,00 € με ισόποση μείωση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Μείωση του K.A. Εσόδων 06.00.0471.02 με τίτλο: 

«Συγκοινωνιακό τέλος» με το ποσό των 50.000,00 € 

με ισόποση μείωση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6492 με τίτλο: 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό 

των 175.730,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.00.6823 με τίτλο: 

«Τόκοι υπερημερίας χρήσης» με το ποσό των 

88.430,38 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.30.6641.04 με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   για την 

κίνηση επιβατικών & φορτηγών αυτοκινήτων 2022» 
με το ποσό των 100.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.10.6641.02 με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   για την 

κίνηση επιβατικών & φορτηγών αυτοκινήτων 2022» 
με το ποσό των 100.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.10.6273 με τίτλο: 

«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η 

φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» με το ποσό των 

100.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.10.6213 με τίτλο: 

«Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό 

των 100.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.35.6213 με τίτλο: 

«Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό 

των 300.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.70.6641.03 με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών   για την κινηση 

επιβατικών,  φορτηγών αυτοκινήτων & λεωφορείων 

2022» με το ποσό των 200.000,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 
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 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.00.6056.01 με τίτλο: 

«Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (25%του 3% των 

τακτικών εσόδων)» με το ποσό των 100,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.00.6151 με τίτλο: 

«Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 

τελών και φόρων» με το ποσό των 20.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.00.6525 με τίτλο: 

«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» με το ποσό των 

7.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.4214.02 με τίτλο: 

«Επιστροφές κρατήσεων μη αποδοθείσες από 

Ε.Α.Π.» με το ποσό των 1.000,00 € με ταυτόχρονη 

ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.4319.02 με τίτλο: 

«Έσοδα Τρίτων προς απόδοση -Τόκοι 

προκαταβολών δημοσίων συμβάσεων» με το ποσό 

των 9.400,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Μείωση του K.A. Εσόδων 06.00.4219.02 με τίτλο: 

«Έσοδα από επιστροφές (αχρ/τως) καταβληθέντων 

για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες υποχρέωσης 

αναδόχων έργων & προμηθειών»με το ποσό των 

10.400,00 € με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0311.01 με τίτλο: 

«Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 

1828/89)» με το ποσό των 780.000,00 € με ταυτόχρονη 

ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0311.02 με τίτλο: 

«Τέλη καθαριότητας Ε.Α.Β.» με το ποσό των 

183.301,71 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2111 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 30.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Μείωση του K.A. Εσόδων 06.00.0313.02 με τίτλο: 

«Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

και ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/20) για μονάδες 

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών» με το ποσό των 

50.000,00 €  με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.20.6211 με τίτλο: 

«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό των 
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550.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.20.6644.04 με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες» με το ποσό των 193.301,71 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.20.6263.04 με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

2022» με το ποσό των 200.000,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0322.01 με τίτλο: 

«Τέλος ύδρευσης Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ» με το ποσό 

των 60.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0322.02 με τίτλο: 

«Τέλος ύδρευσης Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» με το ποσό 

των 120.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0324.01 με τίτλο: 

«Εγγυήσεις μισθωτών για συμμετοχή σε σύνδεση 

παροχής ύδρευσης» με το ποσό των 2.500,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0342 με τίτλο: 

«Τέλη χρήσεως υπονόμων» με το ποσό των 1.000,00 € 

με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0343.02 με τίτλο: 

«Τέλος χρήσης τρίτων  σε βιολογικό K.A.θαρισμό 

από οικιακά λύματα» με το ποσό των 12.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.0343.04 με τίτλο: 

«Τέλος αποχέτευσης» με το ποσό των 6.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2112.02 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 

Δ.Ε. - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ -ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - 

ΚΛΕΙΔΙΟΥ- ΔΗΛΕΣΙΟΥ» με το ποσό των 12.000,00 

€ με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2112.03 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 

Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με το ποσό των 65.000,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.2112.04 με τίτλο: 

«Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 

Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ» με το ποσό των 5.000,00 € 

με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 
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 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.25.6273.01 με τίτλο 

«Κατανάλωση ηλεκτρικού για κίνηση 

αντλιοστασίων» με το ποσό των 247.400,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.25.7326.05 με τίτλο 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

ΔΕ Οινοφύτων» με το ποσό των 36.100,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1211.01 με τίτλο: 

«Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για τμήμα μισθοδοσίας  

ανταποκριτή» με το ποσό των 4.500,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.10.6021.01 με τίτλο: 

«Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για τμήμα μισθοδοσίας  

ανταποκριτή» με το ποσό των 4.500,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1211.06 με τίτλο: 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ 

απασχόλησης μακροχρ.ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» 
με το ποσό των 46.705,65 € με ταυτόχρονη ισόποση 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.20.6041.01 με τίτλο: 

«Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με το ποσό των 

46.705,65 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1211.07 με τίτλο: 

«Κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των 

δήμων λόγω επιβάρυνσης των Π/Υ από την αύξηση 

του ενεργειακού κόστους» με το ποσό των 282.791,46 

€ με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.30.6142.03 με τίτλο: 

«Αμοιβή ενδοδημοτικής συγκοινωνίας» με το ποσό 

των 282.791,46 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1321.01 με τίτλο: 

«Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. 

Οινοφύτων» με το ποσό των 307.499,72 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.61.6662.03 με τίτλο: 

«Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. 

Οινοφύτων» με το ποσό των 307.499,72 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1327.03 με τίτλο: 

«Ανάπλαση αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σχηματαρίου» με το ποσό των 22.839,48 € με 
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ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.61.7321.17 με τίτλο: 

«Ανάπλαση αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σχηματαρίου» με το ποσό των 22.839,48 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εσόδων 06.00.1328.19 με τίτλο: 

«Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση  

υποστηρικτικών μελετών  για το έργο 

"Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων 

περιοχής Ασωπού" (ΣΥΝ)» με το ποσό των 

147.475,50 € με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του K.A. Εξόδων 02.63.7413.07 με τίτλο: 

«Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση  

υποστηρικτικών μελετών  για το έργο 

"Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων 

περιοχής Ασωπού" ΣΥΝ» με το ποσό των 147.475,50  

€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.15.7135.09 με τίτλο: 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου 

Τανάγρας  για την εναρμόνιση τους με την  κείμενη 

νομοθεσία» με το ποσό των 57.270,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 02.15.7135.18 με τίτλο: 

«Προμήθεια εξοπλισμού πίστας skateboard» με το 

ποσό των 59.900,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  


