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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 51164 
                

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  

ΕΤΟΥΣ 2023 

 

 

          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 1
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2023, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 17
η
 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11.00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι 

αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:  

 

 

  Α/Α 

Απόφασης 

 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1/2023 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για 

την έγκριση του σχεδίου 

προϋπολογισμού για το 

οικονομικό έτος 2023, 

μετά την ενσωμάτωση των 

παρατηρήσεων του 

Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Α. Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας οικονομικού έτους 2023, όπως εμφανίζεται στο 

συνημμένο σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 

διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής  Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική 

έκθεση του Δήμου, που επίσης συνοδεύουν υποχρεωτικά 

την παρούσα. 

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 

ποσό των 80.739.604,35 € και αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

 

Α.  Ε Σ Ο Δ Α 

0.   Τακτικά                    8.064.116,66 € 
1.   Έκτακτα                   42.184.516,90 € 

2.   Έσοδα ΠΟΕ                                5.151.921,91 € 

3.   Εισπράξεις από δάνεια  

      & Απαιτήσεις ΠΟΕ                             12.340.961,62 € 

4.   Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 

Δήμος Τανάγρας
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       και τρίτων                              1.752.920,00 € 

5.   Χρηματικό υπόλοιπο               11.245.167,26€  
      Σύνολο εσόδων                       80.739.604,35 €

  

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 
 

6.   Έξοδα                        18.096.719,05 € 
7.   Επενδύσεις                                  55.769.436,48 € 

8.   Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις   

       και προβλέψεις                         6.810.194,44 € 

9.   Αποθεματικό               63.254,38 € 

      Σύνολο εξόδων                80.739.604,35 € 

 

Β. Την υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού του 

Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2023, με πλήρη 

αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προκειμένου να προβεί στην ψήφιση του. 

 

2/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την κατάρτιση του 

σχεδίου Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης του 

Δήμου Τανάγρας για το 

οικονομικό έτος 2023 και 

την εισήγηση του προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Α. Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 

2023, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 5
Α
, όπως αυτός 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης. 

Β. Την υποβολή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προκειμένου να προβεί στην ψήφιση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

 

3/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 58.610,00 

€ το οποίο αφορά στην Δ΄ 

κατανομή από ΚΑΠ έτους 

2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 58.610,00 €, το οποίο αφορά 

στη Δ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2022. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 58.610,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4311 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: ««ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

3. Κατανέμει το ποσό των 35.166,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6711.02 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

4. Κατανέμει το ποσό των 23.444,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6711.03 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 

4/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

42.700,00 € το οποίο 

αφορά στο τέλος ακίνητης 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 42.700,00 €, το οποίο αφορά 

στην απόδοση εσόδων από το Τέλος  Ακίνητης 
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περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 

2130/93)». 

 

Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 42.700,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0441.01 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Τέλος  Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 

2130/93)» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022. 

 

5/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

41.670,00 € το οποίο 

αφορά στα έσοδα από  

τέλη διαφήμισης 

κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 

15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 

(άρθρο 9 Ν.2880/2001)». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 41.670,00 €, το οποίο αφορά 

στα έσοδα από  τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ του 

άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 

Ν.2880/2001). 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 41.670,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0715 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του 

άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 

Ν.2880/2001)» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022. 
 

6/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

72.187,50 € από ΚΑΠ το 

οποίο αφορά στην κάλυψη 

δαπανών εκτέλεσης έργων 

και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων ως 10η, 

11η, και 12η μηνιαία 

κατανομή έτους 2022». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 72.187,50  €, το οποίο 

αφορά στην τακτική μηνιαία  επιχορήγηση (10η, 11η, 

και 12η) του Δήμου μας από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2022, για υλοποίηση 

έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 72.187,50  €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1311 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

(πρώην ΣΑΤΑ) » του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022. 

 

7/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 

201.745,33 € το οποίο 

αφορά στην ΙΒ΄ κατανομή 

από ΚΑΠ έτους 2022». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 201.745,33 €, το οποίο 

αφορά στην τακτική επιχορήγηση ΙΒ΄  κατανομής 

έτους 2022. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 171.745,33 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 

(άρθρο 25, Ν.1828/89)», του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

3. Εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0611.02 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών 

σταθμών Ν.2880/2001», του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2022.  

4. Κατανέμει το ποσό των 30.000,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6712.04 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 
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8/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

1.068,51 €, το οποίο αφορά 

σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 1.068,51 €, το 

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

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 1.068,51 €, 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. 

 

 

9/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρωτοκόλλου προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής 

του έργου με τίτλο: 

«Επέκταση δικτύων 

ύδρευσης Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων 

ύδρευσης Δήμου Τανάγρας», σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν 

αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 

10/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 3ου 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα 

(συμπεριλαμβανομένης 

της 2
ης

 συμπληρωματικής 

σύμβασης) του έργου  με 

τίτλο: «Κατασκευή 

εσωτερικών δικτύων 

αποχέτευσης οικισμών 

Αγίου Θωμά και Κλειδιού 

Δήμου Τανάγρας και 

έργων μεταφοράς στο 

ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / 

Οινοφύτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 

έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων 

αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού 

Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο 

ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων», ο οποίος 

παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική 

σύμβαση κατά 15,96 % (434.209,80 ) και ανέρχεται 

στο ποσό των 2.924.762,37 € συμπεριλαμβανομένης 

αρχικής, 1
ης

 και 2
ης

  συμπληρωματικής σύμβασης  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

2. Εγκρίνει την υπογραφή της 2
ης

 συμπληρωματικής 

σύμβασης ποσού 338.796,51 € για την ολοκλήρωση 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών 

δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και 

Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς 

στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων». Η τελική 

δαπάνη του 3
ου

 Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης αρχικής 

και της 1
ης

 & 2
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 2.924.762,37 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (αύξηση της 

αρχικής σύμβασης κατά 15,96%<50,00%) σύμφωνα 

με το άρθρο 132 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016. 

 

11/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα, του 1ου 

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1
ης

 

συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου  με 

τίτλο: «Κατασκευή πίστας 

skateboard». 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1
ο
 

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 

πίστας skateboard», ο οποίος υπερβαίνει τη 

σύμβαση κατά 20.269,96 €, συμπεριλαμβανομένων 

των αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών 

και Φ.Π.Α. 

2. Εγκρίνει την υπογραφή της 1
ης

 συμπληρωματικής 
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 σύμβασης ποσού 20.269,96 € για την ολοκλήρωση 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πίστας 

skateboard». Η τελική δαπάνη του 1
ου

 Α.Π.Ε. 

συμπεριλαμβανομένης αρχικής και συμπληρωματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 91.576,67 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (αύξηση της 

αρχικής σύμβασης κατά 28,43%<50,00%) σύμφωνα 

με το άρθρο 132 παρ. γ του Ν. 4412/2016. 

3. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση της 

παρούσας απόφασης. 

 

12/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα, του 1ου 

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1
ης

 

συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου  με 

τίτλο: «Αναβάθμιση 1
ου

 

Δημοτικού Σχολείου 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1
ο
 

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 1
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου», ο οποίος 

υπερβαίνει τη σύμβαση κατά 12.724,53 €, 

συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κονδυλίων 

απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α. 

2. Εγκρίνει την υπογραφή της 1
ης

 συμπληρωματικής 

σύμβασης ποσού 12.724,53 € για την ολοκλήρωση 

του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 1
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Σχηματαρίου». Η τελική δαπάνη του 1
ου

 

Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης αρχικής και 

συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

129.689,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % 

(αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 

10,88%<50,00%) σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. γ 

του Ν. 4412/2016. 

3. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση της 

παρούσας απόφασης. 

 

13/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Ι 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς της 

ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 193845 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Ανάπλαση αύλειου 

χώρου 1
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 03/01/2023 πρακτικό Ι 

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού 

για την ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

193845 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«Ανάπλαση αύλειου χώρου 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Σχηματαρίου». 

2. Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης προς τον 

Οικονομικό Φορέα ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. για αιτιολόγηση 

της προσφοράς του καθώς κρίθηκε ασυνήθιστα 

χαμηλή σύμφωνα με το από 03/01/2023 πρακτικό Ι 

που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας απόφασης. 

 

14/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 800,00 € 

το οποίο αφορά στην 

κατανομή από ΚΑΠ για 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 800,00 €, το οποίο αφορά 

στην κατανομή από ΚΑΠ, για την κάλυψη μέσω των 

σχολικών επιτροπών των εξόδων λειτουργίας 
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την κάλυψη μέσω των 

σχολικών επιτροπών των 

εξόδων λειτουργίας 

σχολικών μονάδων που 

προκύπτουν από τη 

στέγαση δομών υποδοχής 

εκπαίδευσης προσφύγων 

(ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για 

το σχολικό έτος 2022-

2023». 

 

σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση 

δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-2023. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 800,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4311 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: ««ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

3. Κατανέμει το ποσό των 800,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 

02.00.6711.02 με τίτλο: «Απόδοση σε Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022. 

 

 

15/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Ι 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς της 

ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 194306 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Εργασίες 

ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 10/01/2023 πρακτικό Ι 

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού 

για την ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

194306 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΓΟΥ με Α/Α 

κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 274495, με 

προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=20,00%, 

επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας απόφασης. 

 

16/2023 «Περί λήψη απόφασης για 

την έγκριση του 

προϋπολογισμού  του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

για το έτος 2023 μετά την 

ενσωμάτωση των 

παρατηρήσεων του 

Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 1/2023 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με την 

οποία και καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του εν 

λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2023, μετά τη 

διατύπωση της γνώμης του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής  Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,  το συνολικό 

ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 905.319,49 

€ και αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

 

Α.  Ε Σ Ο Δ Α 

0.  Τακτικά                       551.185,29 € 

1.         Έκτακτα               72.000,00 € 

2.  Έσοδα ΠΟΕ                0,00 € 

3.  Εισπράξεις δάνεια & Απαιτήσεις ΠΟΕ      0,00 € 

4.  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου κ.λ.π.     41.800,00 € 

5.  Χρηματικό υπόλοιπο                   240.334,20 € 

Σύνολο                    905.319,49 €
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 Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 
 

6.  Έξοδα Χρήσης                768.048,88 € 

7.          Επενδύσεις                               55.182,65 € 

8. Πληρωμές ΠΟΕ  & αποδόσεις     79.664,73 € 

9. Αποθεματικό                 2.423,23 € 

Σύνολο                905.319,49 € 

 
2. Εγκρίνει  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.- 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»,  σε σύνολο και κατά επί 

μέρους εγγραφή (K.A.), όπως αυτός παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην με αύξοντα αριθμό 1/2023 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., η 

οποία ορίζει πως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  
3. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να 

υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.  

4. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις 

κατά νόμο διατυπώσεις.  

 

17/2023 «Περί λήψη απόφασης για 

την έγκριση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράση (Ο.Π.Δ.) του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

έτους 2023». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 2/2023 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με την 

οποία καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης (Ο.Π.Δ. – πίνακας στοχοθεσίας) έτους 2023, 

όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στην εν λόγω 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω 

Ν.Π.Δ.Δ., η οποία ορίζει πως αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της. 

2. Εγκρίνει  το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 

(Ο.Π.Δ.- πίνακας στοχοθεσίας) έτους 2023  του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ», όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο 

κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  
3. Το κείμενο του Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.- πίνακας στοχοθεσίας) έτους 2023 με τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να 

υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.  

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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