
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.7083/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη, σήμερα,  8-11-2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Σαμοθράκης  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την

αρίθμ.6919/4-11-2013 πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους,

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 1ο  Περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

Αριθμ.Αποφ.:94

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος 1. Λαζανδρέας Κων/νος
2. Γαλατούμος Νικόλαος 2. Σταφυλάς Ιωάννης
3. Κυλίμος Νικόλαος
     4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός (δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
     5.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ο  θέμα    της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες
που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το  δημοτικό  συμβούλιο,  καθώς  επίσης
αποφασίζει  αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει  την
έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί
με  τη  ψήφιση  του  προϋπολογισμού,  δεν  αποφασίζεται  η  διάθεση  των  πιστώσεων  αλλά
καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου,
θα  γίνει  ο  συντονισμός  της  οικονομικής  δραστηριότητας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  και  θα
παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας
δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται
από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε
με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να
διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην
αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που
πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη 



Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 31/2013 απόφαση
του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την 6384/14-3-2013 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που
αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: 

Αφού 

συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α/Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή δαπάνης
Ποσό

πίστωσης
σε €

1 10/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό κτηρίων του Δήμου

1000

2 00/6151.01 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) κλπ.)από
την είσπραξη τελών και φόρων

1000

3 15/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό κτηρίων του Δήμου

4 70/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό κτηρίων του Δήμου

1500

5 00/6111.02 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων

1000

6 00/6492.01
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων

500

7 20/6321.01
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων (προπληρωμής

1500



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.7084/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σαμοθράκης

 

Στη Σαμοθράκη , σήμερα 8/11/2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό

κατάστημα του Δήμου Σαμοθράκης συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,

ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία των μελών της και βάση της 6919/4-11-2013 πρόσκλησης

του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο

75 του Ν. 3852/10.

Θέμα 2ο : Περί έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης   για

το έτος 2014 

Αριθμ Απόφ.:95

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
4. Χανός Γεώργιος 1. Λάζανδρέας Κων/νος
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2.Σταφυλάς Ιωάννης
6. Κυλίμος Νικόλαος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
7. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
8. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Στην  περίπτ.  α’  της  παρ.1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  ορίζεται  ότι  μία  από  τις

αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1.  Για  το  μεσοπρόθεσμο  Προγραμματισμό  των  Δήμων  εκπονείται  πενταετές  Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα,  το  οποίο  εξειδικεύεται  κατ'  έτος  σε  ετήσιο  Πρόγραμμα  Δράσης  και  Ετήσιο

Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το

οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 

2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές

και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.



3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής

των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει

ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου

για  το  Ε.Π.Δ.  και  τον  προϋπολογισμό  και  εισηγείται  το  προσχέδιο  του  Ε.Π.Δ.  και  του

προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση

αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

5.Έως  τις  30  Σεπτεμβρίου  κάθε  έτους  ολοκληρώνονται  οι  διαδικασίες  για  τη  σύνταξη

προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6.Συνοπτική  οικονομική  κατάσταση  του  προϋπολογισμού,  όπως  τελικώς  ψηφίσθηκε  από  το

δημοτικό  συμβούλιο  αναρτάται  υποχρεωτικά  στην  ιστοσελίδα  του  οικείου  δήμου  και

δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια

δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η

παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού

συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

7.Ο  προϋπολογισμός,  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης,  η  εισηγητική  έκθεση  της  οικονομικής

επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων,

τελών, δικαιωμάτων και  εισφορών υποβάλλονται  στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.  Αν

διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές

δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία

δεν  προβλέπονται  από  το  νόμο,  ή  ότι  το  ύψος  των  εσόδων  υπερβαίνει  αναιτιολόγητα  τις

αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό

συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)

ημερών.

8.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού

κωδικού  αριθμού  του  προϋπολογισμού  του  οικείου  δήμου.  Με  απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας,  καθορίζονται  ανά δημοτική και  τοπική κοινότητα,  οι  δαπάνες  που

καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι  ο πρόεδρος του συμβουλίου της

δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»

Κατ’  εξουσιοδότηση  της  παρ.3  του  άρθρου  266  του  Ν.3852/2010  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ.

74452/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  ενώ  η

σύσταση  πάγιας  προκαταβολής  στις  δημοτικές  και  τοπικές  κοινότητες  ορίζεται  με  την

74449/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  κατ’

εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. 



Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του

Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός

του πρώτου τριμήνου του 2011.

2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι

απαιτήσεις  των  συνενούμενων δήμων  ή  κοινοτήτων.  Μέχρι  την  κατάρτιση  και  ψήφιση  του

προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι

προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια

του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να

γίνει  οποιαδήποτε  δαπάνη  με  βάση  τον  προϋπολογισμό  των  συνενούμενων  δήμων  και

κοινοτήτων,  πλην  αυτών  που  αφορούν  στις  αποδοχές  προσωπικού  και  την  καταβολή  των

αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών".

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική

Επιτροπή:

δ)  Συγκεντρώνει  και  αξιολογεί  τις  προτάσεις  των  υπηρεσιών  του  δήμου  στο  πλαίσιο  της

προετοιμασίας  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  και  εισηγείται  το  προσχέδιο  του

προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ.4/2013 απόφαση

για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική

Επιτροπή.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011

τεύχος Β’) 

«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και  των εξόδων λαμβάνονται  υπ'  όψη τα

διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα

έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  πρέπει  να  προβούμε  στη  σύνταξη  του  σχεδίου

προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το

υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010



- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, 

- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

-  την  υπ’  αριθ.  74452/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  περί  του  καθορισμού  των  ποσοστών  κατανομής  των  πόρων  στις  Δημοτικές

Ενότητες

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011

-  την  υπ’  αριθ.  74449/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

- Την υπ’ αριθ.  4/2013  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το

προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή

-Αρίθμ.  Πρωτ.  Οικ  47490/18-12-2012(ΦΕΚ3390/18-12-2012τευχος  Β)απόφαση  υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού  του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2014, όπως

εμφανίζονται  στο  συνημμένο  σχέδιο  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας

απόφασης  και  την  υποβολή  αυτού,  με  πλήρη  αιτιολόγηση  κάθε  εγγραφής,  στο  Δημοτικό

Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. &  ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Σ Ο Δ Ω Ν    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ    Ε Τ Ο Υ Σ: 2014- Δήμος Σαμοθράκης

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος
Προηγ. Χρήσης

Εισπραχθέντα
Προηγ.Χρήσης

Προτεινόμενος Εισήγηση

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

0,00 0,00 5.597.578,29 

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 0,00 0,00 5.597.578,29 

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 1.488.131,81 

06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00 0,00 3.883,60 

06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 3.031,10 

06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης 
(άρθρο 255 ΔΚΚ)

0,00 0,00 3.031,10 

06.00.0113.01 Μισθώματα καλλιεργήσημης γης 0,00 0,00 3.031,10ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ του 
2012

06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,00 0,00 852,50 

06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-
20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)

0,00 0,00 852,50 



06.00.0125.01 Δικαιώματα βοσκής 0,00 0,00 852,50Συμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα  του 2012 (+ 
την θετικη διαφορά του 2013)

06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00 0,00 45.315,38 

06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 4.398,27 

06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες

0,00 0,00 4.398,27 

06.00.0211.01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες

0,00 0,00 4.398,27Σύμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα του 2012

06.00.023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00 0,00 40.917,11 

06.00.0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 40.917,11 

06.00.0231.01 Έσοδα λεωφορείων για μετακίνηση 
μαθητών 

0,00 0,00 40.917,11Σύμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα του 2012

06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0,00 0,00 395.737,90 

06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

0,00 0,00 349.559,42 

06.00.0311.01 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 0,00 0,00 349.559,42Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 
19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0,00 0,00 36.729,80 

06.00.0321.01 Δικαιώματα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης με το δίκτυο

0,00 0,00 5.375,00Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.0322.01 Τέλος ύδρευσης (πάγιο) 0,00 0,00 31.354,80Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 
19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0,00 0,00 2.458,68 

06.00.0332.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας άρδευσης 0,00 0,00 2.458,68Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0,00 0,00 6.990,00 

06.00.0342.01 Τέλη χρήσης υπονόμων 0,00 0,00 6.990,00Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 
2012

06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,00 0,00 56.859,23 

06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 
4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)

0,00 0,00 2.820,40 

06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και 
ιερών ναών

0,00 0,00 2.820,40 

06.00.0417.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών

0,00 0,00 2.820,40Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.042 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 0,00 0,00 7.296,35 



06.00.0421.01 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων 0,00 0,00 7.296,35Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 
2012 (+ τη θετική διαφορά της 
περιόδου 2013)

06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00 0,00 26.072,98 

06.00.0441.01 Τέλος Ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 26.072,98Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 
(+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

0,00 0,00 6.965,62 

06.00.0451.01 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,00 0,00 2.024,35Σύμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα του 2012 
(+την θετική διαφορά της 
περιόδου υου 2013)

06.00.0452.01 Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης συναφών 
καταστημάτων 

0,00 0,00 4.941,27Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 
2012 (+θετική διαφορά περιοδου 
2013)

06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 13.343,88 

06.00.0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 800,00ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ του 2012 (+ τη 
θετική διαφορά τησ περιοδου 
2013)

06.00.0462.01 Τέλος διαφήμισης 0,00 0,00 9.495,50Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.0468.01 Τέλος αδειών οικοδομών 0,00 0,00 246,88ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ του 2012 

06.00.0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)

0,00 0,00 2.801,50 

06.00.0469.01 Δικαιώματα ποτιστρών 0,00 0,00 2.801,50Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)

0,00 0,00 360,00 

06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 0,00 360,00 

06.00.0471.01 Ειδικό τέλος για την τέλεση 
πολιτικών γάμων

0,00 0,00 360,00Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 19.256,29 

06.00.051 ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 19.080,65 

06.00.0512.01 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, 
άρθρο 12 Ν 1080/80)

0,00 0,00 5.087,00Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.0514 Λοιποί φόροι 0,00 0,00 13.993,65 

06.00.0514.01 Έσοδα από ΦΠΑ Τουριστικών 
Εγκαταστάσεων  9%

0,00 0,00 2.665,03Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)



06.00.0514.02 Έσοδα απο ΦΠΑ 16% τουριστικών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 6.569,95Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.0514.03 Έσοδα από ΦΠΑ Τουριστικών 
Εγκαταστάσεων  5%

0,00 0,00 4.758,67Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 175,64 

06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9
Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 
(εφαρμογή σχεδίου πόλεως στον 
οικ.Καμαριώτισσα)

0,00 0,00 175,64 

06.00.0521.01 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 
Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 
(εφαρμογή σχεδίου πόλεως στον 
οικ.Καμαριώτισσα)

0,00 0,00 175,64Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 

06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00 0,00 964.054,41 

06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

0,00 0,00 964.054,41 

06.00.0611.01 Τακτική Επιχορήγηση (ΚΑΠ για 
κάλυψη γενικών αναγκών)

0,00 0,00 792.509,29τακτικη Σεπτεμβρίου 2012  
67.321.55Χ12= 807.858.60 - 
(1.9%)

06.00.0614.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολειων 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν 1946/91)

0,00 0,00 34.347,80τρνιμηνο 8.586.95 Χ 4

06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 
περιλαμβάνονται πιστώσεις του 
ΠΔΕ)

0,00 0,00 137.197,32 

06.00.0619.01 Επιχορήγηση άρθρου 27 του 
Ν3756/2009 για κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών

0,00 0,00 137.197,32μηνιαία 11.433,11*12 = 
137.197,32 

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 3.025,00 

06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 3.025,00 

06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

0,00 0,00 1.200,00ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

06.00.0713.01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 
25 ΔΚΚ)

0,00 0,00 1.200,00Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 

06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών 
παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν
2946/2001)

0,00 0,00 550,00ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 



06.00.0716.01 Έσοδα από παράβολα αδειών 
παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 
2946/2001)

0,00 0,00 550,00ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ του 2012

06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

0,00 0,00 1.275,00 

06.00.0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις

0,00 0,00 1.275,00Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012 (+την θετική διαφορά της 
περιόδου του 2013)

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 3.453.351,44 

06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

0,00 0,00 3.000,00 

06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

0,00 0,00 3.000,00 

06.00.1213 Έσοδα από προγραμματικές 
συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 
πολιτικών

0,00 0,00 3.000,00 

06.00.1213.01 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση 
για τη λειτουργία του Γραφείου 
Ανταποκριτή ΟΑΕΔ

0,00 0,00 3.000,00Σύμφωνα με προγραμματική 
σύμβαση του Δήμου με τον ΟΑΕΔ
ανανεώνεται κάθε έτος

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00 0,00 3.248.490,33 

06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00 0,00 162.890,79 

06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΤΑ)

0,00 0,00 159.090,79 

06.00.1311.02 ΚΑΠ  Επενδυτικών δαπανών  Δήμων 
(πρώην ΣΑΤΑ)

0,00 0,00 75.124,80(πρώην ΣΑΤΑ) (μηνιαία 13.320.00
Χ12=159.840.00 - 53%

06.00.1311.03 Επιχορήγησεις από πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ (άρθα 6-1 Ν.3274/2004)

0,00 0,00 83.965,99υπόλοιπα από την κατανομή του 
πργ/τος ΘΗΣΕΑ (αριθμ 
πρωτ.:578/18-2-2004 αποφ Γεν 
Περ Αν.Μ.& Θρ. τους 
εγκεκριμένους πίνακες & 
ανείσπρακτα όπως ισχύουν

06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)

0,00 0,00 3.800,00 

06.00.1312.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)

0,00 0,00 3.800,00Σύμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα της περιόδου 
του 2013

06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

0,00 0,00 3.085.599,54 

06.00.1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 0,00 167.000,00 



06.00.1323.01 Προώθηση της χρήσης χαμηλών 
γεωθερμικών πεδίων μέσω ανάπτυξης
οδηγών επιχείρησιακής 
εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης 
ενέργειας πάνω στη 
επιχειρηματικότητα¨ -πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

0,00 0,00 167.000,00Αριθμ.302658/μα/1)7766/29-10-
2013 εγγραφο διαχ/κης Αρχής 
2)Β3.11.01 αρ.συμφωνίας μεταξύ 
επικεφαλή εταίρου και της 
διαχειριστικής αρχής

06.00.1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους
για κάλυψη έκτακτων αναγκών για 
έργα

0,00 0,00 28.100,00 

06.00.1325.01 Πολιτική Προστασία 0,00 0,00 28.100,00Σύμφωνα με τα αποδοθέντα του 
2013

06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ)

0,00 0,00 2.449.421,74νεος ΚΑ σύμφωνα με την 
ΚΥΑ30842/31-07-2013

06.00.1328.01 Κατασκευή Περιφερειακής οδού 
σύνδεσης Καμαριώτισσας με 
επαρχιακή οδό (ΕΣΠΑ)

0,00 0,00 2.284.516,30εγγεκριμένος προϋπολογισμός 
4.369.516.30€ υπολογίζεται ότι θα
υλοποιηθεί το 50% του έργου και 
το ποσό που αντιστοιχεί στις 
απαλλοτριώσεις (6812/30-10-2013
Περιφ ΑΜΘ)

06.00.1328.02 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις 
Βαράδες Θέρμα και Τούρλι του 
Δ.Σαμοθράκης-ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΣΠΑ 2007-
2013

0,00 0,00 164.905,44 

06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα

0,00 0,00 441.077,80νεος ΚΑ σύμφωνα με την 
ΚΥΑ30842/31-07-2013

06.00.1329.01 Τοπικό γραφείο τουριστικής 
πληροφόρισης Χώρας Σαμοθράκης 
(ΠΑΑ) άξονας εφαρμογής 4 
Εφαρμογής της προσέγγισης 
LEADER

0,00 0,00 19.132,00απ.52/2013 .Δημοτικού 
Συμβουλίου πίνακας 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης

06.00.1329.02 Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθριου 
Σαμοθράκης (ΠΑΑ) άξονας 
εφαρμογής 4 Εφαρμογή προσέγγισης 
LEADER

0,00 0,00 46.051,55απ.53/2013 .Δημοτικού 
Συμβουλίου πίνακας 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης

06.00.1329.03 Δημιουργία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο 
Αλωνίων  (ΠΑΑ) άξονας εφαρμογής 
4 Εφαρμογή προσέγγισης LEADER

0,00 0,00 199.963,58απ.54/2013 Δημοτικού 
Συμβουλίου πίνακας 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης

06.00.1329.04 Δημιουργία εκθετηρίου πετρωμάτων 
στο παλαιό σχολείο Πρ. Ηλία (ΠΑΑ) 
άξονας εφαρμογής 4 

0,00 0,00 175.930,67απ.121/2013 Δημοτικού 
Συμβουλίου πίνακας 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης

06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

0,00 0,00 5.976,10 

06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

0,00 0,00 5.976,10 



06.00.1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

0,00 0,00 4.995,05(σύμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα έτους 2012 + 
την θετική διαφορά περιόδου 
2013) 

06.00.1512.01 Πρόστιμα του ΚΟΚ του Ν805/71 και 
του ΑΝ 170/67

0,00 0,00 981,05(σύμφωνα με τα 
πραγματοποιηθέντα έτους 2012 + 
την θετική διαφορά περιόδου 
2013)

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 195.885,01 

06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 195.885,01 

06.00.1623 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών

0,00 0,00 195.885,01 

06.00.1623.01 Έσοδα από πώληση αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών τουριστικών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 165.885,01ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ του 2012

06.00.1623.02 Έσοδα από είσπραξη Δημοτικής 
συγκοινωνίας 

0,00 0,00 30.000,00 Έσοδα από κόμιστα δημοτικής 
συγκοινωνίας (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από νέο 
ανταποδοτικό τέλος (είσπραξη 
κομίστρου) δημοτικής 
συγκοινωνίας) 

06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

0,00 0,00 96.567,17 

06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΑΚΑ 0,00 0,00 96.567,17 

06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ

0,00 0,00 96.567,17 

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού

0,00 0,00 1.110,67Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.2111.01 Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

0,00 0,00 1.110,67ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2012

06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα ύδρευσης

0,00 0,00 95.277,28Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.2112.01 Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα ύδρευσης

0,00 0,00 95.277,28ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2012

06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας

0,00 0,00 179,22 

06.00.2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας

0,00 0,00 179,22Σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 
2012

06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

0,00 0,00 423.734,63 

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

0,00 0,00 423.734,63 



06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00 423.734,63 

06.00.3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 0,00 360.141,40ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΒΕΝΤΑ   

06.00.3213.01 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 0,00 17.590,28ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ   

06.00.3214.01 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 0,00 14.990,37ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

06.00.3217 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και 
ιερών ναών

0,00 0,00 2.543,20 

06.00.3217.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών

0,00 0,00 2.543,20ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

06.00.3219.01 Λοιπά έσοδα 0,00 0,00 28.469,38ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ   

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

0,00 0,00 18.158,08 

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 18.158,08 

06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 18.158,08 

06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από 
υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής

0,00 0,00 12.458,08ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑ

06.00.4211.01 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 
χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής

0,00 0,00 12.458,08ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑ 

06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 2.000,00 

06.00.4212.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 2.000,00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑ   

06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων 
καταβληθέντων χρηματικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. 
Οικν. 2081241/11652/1997)

0,00 0,00 3.700,00 

06.00.4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτων 
καταβληθέντων χρηματικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν.
2081241/11652/1997)

0,00 0,00 3.700,00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑ   

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 0,00 117.635,16 

06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0,00 0,00 117.635,16 

06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00 67.000,00 

06.00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα

0,00 0,00 67.000,00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑ  έως 
30/09/2013 και πρόβλεψη για 
πληρωμές εως τέλους του 2013

06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00 50.635,16 



06.00.5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα ανειδικευτά έσοδα

0,00 0,00 50.635,16ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑ  έως 
30/09/2013 και πρόβλεψη για 
πληρωμές εως τέλους του 2013

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ    Ε Τ Ο Υ Σ: 2014- Δήμος
Σαμοθράκης

Κωδικός
Αριθμός

Περιγραφή Διαμ/νος
Προηγ.
Χρήσης

Ενταλθέντα
Προηγ.
Χρήσης

Προτεινόμενο
ς

                 Εισήγηση

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

0,00 0,00 5.597.578,29  

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 601.747,33  

02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 601.747,33  

02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 73.115,52  

02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 14.640,00  

02.00.6031.0
1

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) ειδικού συνεργάτη

0,00 0,00 14.640,00 Ειδικοί  συνεργάτες 1 άτομο 

02.00.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)

0,00 0,00 6.338,88  

02.00.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 6.338,88  

02.00.6041.0
2

Μισθοδοσία ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 0,00 0,00 6.338,88  άτομα 3)

02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 52.136,64  



02.00.6053.0
1

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
-ειδικού συνεργάτη

0,00 0,00 4.021,12 Ειδικοί συνεργάτες (1 άτομο) 

02.00.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 363,96  

02.00.6054.0
1

Εργοδοτικές Εισφορές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 0,00 0,00 363,96 Για τρία (3)  άτομα 

02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 75%(άρθρα 
3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και 
νδ5441/66)

0,00 0,00 47.751,56  

02.00.6056.0
1

Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ 25% 0,00 0,00 11.937,89  

02.00.6056.0
2

Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (75%) 0,00 0,00 35.813,67  ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 75% (άρθρα 3ν1726/44,30Ν2262/52 100νδ 
4260/61 και νδ5441/66)

02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 74.150,00  

02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

0,00 0,00 14.000,00  

02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0,00 6.000,00  

02.00.6111.01 Αμοιβές νομικών-συμβολαιογράφων-δικαστικών 
επιμελητών και λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών 
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 2.000,00  

02.00.6111.02 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0,00 4.000,00  

02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου 
επαγγελαμτία

0,00 0,00 8.000,00  

02.00.6117.01 Αμοιβές ελεκτών KΔΕΣ 0,00 0,00 6.000,00  

02.00.6117.02 Αμοιβές ΚΤΕΟ γοα έλεγχο αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων ΠΑΓΙΑ

0,00 0,00 2.000,00  

02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 53.650,00  

02.00.6121.0
1

Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου 
κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 
173)

0,00 0,00 52.650,00  

02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 
Συμβούλων  (αρθρο 175 ΔΚΚ)

0,00 0,00 1.000,00  

02.00.6122.0
1

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 0,00 0,00 1.000,00  

02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 0,00 6.500,00  

02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 
τελών και φόρων

0,00 0,00 6.500,00  



02.00.6151.0
1

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων

0,00 0,00 5.500,00  

02.00.6151.0
2

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ 0,00 0,00 1.000,00  

02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 13.700,00  

02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0,00 13.700,00  

02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 6.000,00  

02.00.6221.0
1

Ταχυδρομικά τέλη (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 6.000,00 (ποσό 3.000 από προγραμματική ΟΑΕΔ υπόλοιπο 2013 και 3.000 
από ιδίους πόρους) 

02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού

0,00 0,00 6.700,00  

02.00.6222.0
1

Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού

0,00 0,00 6.700,00 2.000.00€ από προγραμματική σύμβαση ΟΑΕΔ υπόλοιπο 2013

02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 0,00 0,00 1.000,00  

02.00.6224.0
2

Λοιπές επικοινωνίες 0,00 0,00 1.000,00  

02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 55.625,13  

02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 55.625,13  

02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00 55.625,13  

02.00.6331.0
1

Αποδόσεις Φ.Π.Α. 0,00 0,00 6.000,00  

02.00.6331.0
2

Αποδόσεις χρεών από προστιμα ΔΟΥ (ρυθμίσης παρ. 5 
αρθρου 18 Ν4002/2011)

0,00 0,00 30.370,00 ρυθμίσης παρ. 5 αρθρου 18 Ν4002/2011

02.00.6331.0
5

Επιβολή προστίμου για υποβάθμιση περιβάλλοντος 0,00 0,00 18.855,13  

02.00.6331.0
6

Αποδόσεις χρεών από πρόστιμα ΙΚΑ 0,00 0,00 400,00  

02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 19.500,00  

02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 5.600,00  

02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών

0,00 0,00 5.600,00  

02.00.6421.0
1

Πληρωμή εισιτηρίων για μεταφορά αυτοκινήτων, 
μηχανημνάτων, λεωφορείων  του Δήμου με πλοίο 
(ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)

0,00 0,00 3.000,00  

02.00.6421.0
2

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών

0,00 0,00 2.600,00  

02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)

0,00 0,00 6.900,00  

02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 
του Δήμου

0,00 0,00 3.000,00  



02.00.6431.0
1

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου

0,00 0,00 3.000,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/2004

02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 800,00  

02.00.6432.0
1

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 800,00  

02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

0,00 0,00 2.600,00  

02.00.6433.0
1

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

0,00 0,00 2.600,00  

02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 500,00  

02.00.6434.0
1

Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 500,00  

02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 0,00 0,00 3.700,00  

02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 900,00  

02.00.6442.0
1

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων  διαλέξεων 0,00 0,00 300,00  

02.00.6442.0
2

Διοργάνωση  Συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 600,00  

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 0,00 2.800,00  

02.00.6443.0
1

Έξοδα δαπάνες εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

0,00 0,00 2.800,00  

02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 0,00 0,00 1.700,00  

02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα

0,00 0,00 1.600,00  

02.00.6451.0
1

Συνδρομές του Δήμου σε εφημερίδες περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα 

0,00 0,00 1.600,00  

02.00.6452 Συνδρομές internet (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 100,00  

02.00.6452.0
1

Συνδρομές internet (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 100,00  

02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0,00 0,00 200,00  

02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 0,00 200,00  

02.00.6463.0
1

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 0,00 200,00  

02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 0,00 0,00 1.400,00  

02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων

0,00 0,00 800,00  



02.00.6492.0
1

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων

0,00 0,00 800,00  

02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 
επιμελητών

0,00 0,00 600,00  

02.00.6494.0
1

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0,00 0,00 600,00  

02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

0,00 0,00 150.912,15  

02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

0,00 0,00 150.912,15  

02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0,00 72.647,15  

02.00.6525.0
1

Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π.&Δ. 0,00 0,00 1.000,00  

02.00.6525.0
2

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0,00 1.500,00  

02.00.6525.0
3

Κράτηση ΤΠΔ για Προκαταβολή 0,00 0,00 40.000,00 κράτηση για προκαταβολή τακτικών

02.00.6525.0
4

Κράτηση ΤΠΔ για οφειλές τοκοχρεωλυσίου Δημοτικής 
Επιχείρησης 

0,00 0,00 30.147,15 κράτηση ΤΠΔ για οφειλές τοκοχρεωλύσιου Δημοτικής Επιχείρησης 
έτους 2012 και προσαυξήσεις

02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 78.265,00  

02.00.6526.0
1

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  ΤΠΔ 0,00 0,00 78.265,00 (κανονικό χρέος)

02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ

0,00 0,00 214.744,53  

02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

0,00 0,00 145.694,82  

02.00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 0,00 0,00 34.347,80  

02.00.6712.0
1

Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 0,00 0,00 81.600,00  

02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 0,00 0,00 29.347,02  

02.00.6715.0
1

Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου 0,00 0,00 29.347,02 Σύμφωνα με την πράξη σύστασης

02.00.6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών 
υπηρεσιακού συμβουλίου

0,00 0,00 400,00  

02.00.6716.0
1

Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών 
υπηρεσιακού συμβουλίου

0,00 0,00 400,00  

02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 9.549,71  



02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 
άμαχου πληθυσμού

0,00 0,00 1.591,12  

02.00.6722.0
1

Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 
άμαχου πληθυσμού

0,00 0,00 1.591,12  

02.00.6723 Κράτηση υπέρ τεχνικού εξοπλισμού  (0,50% υπέρ 
λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54)

0,00 0,00 7.958,59  

02.00.6723.0
1

Κράτηση υπέρ τεχνικού εξοπλισμού  (0,50% υπέρ 
λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54)

0,00 0,00 7.958,59  

02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

0,00 0,00 59.500,00  

02.00.6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους

0,00 0,00 55.000,00  

02.00.6737.0
1

Χρηματοδότηση διετούς προγράμματος δράσης 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

0,00 0,00 55.000,00  

02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους

0,00 0,00 4.500,00  

02.00.6739.0
5

Συμμετοχή στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ 0,00 0,00 2.000,00  

02.00.6739.0
7

Συμμετοχή στο σύνδεσμο Ιαματικών πηγών 0,00 0,00 2.500,00  

02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 384.400,00  

02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 384.400,00  

02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 292.640,00  

02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 198.500,00  

02.10.6011.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 195.000,00  σύνολο εργαζομένων εννέα 11(10.648.00 χρηματικό υπόλοιπο  
μερικής απασχόλησης) 

02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0,00 0,00 3.500,00  

02.10.6012.0
1

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ.ημέρ.
και νυχτ.ώρες και λοιπές πρόσθ.αμοιβές (επίδομα 
διαχειρ. λαθών, αμοιβή ληξιάρχου, πρακτικογράφου 
κ.λ.π.) 

0,00 0,00 3.000,00  

02.10.6012.0
2

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για διενέργεια 
ελέγχων και λοιπές εργασίες γραφείου ανταποκριτή 
ΟΑΕΔ

0,00 0,00 500,00 500,00€ προγραμματική  σύμβασης ΟΑΕΔ για 2014



02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

0,00 0,00 48.000,00  

02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 48.000,00  

02.10.6021.0
1

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

0,00 0,00 48.000,00 εργαζόμενοι 3 άτομα

02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 45.340,00  

02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου

0,00 0,00 31.340,00  

02.10.6051.0
2

ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 21.600,00  

02.10.6051.0
3

ΤΕΑΔΥ 75% 0,00 0,00 2.400,00  

02.10.6051.0
4

Εργοδοτικές εισφορές αποσπασμένων υπαλλήλων 
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

0,00 0,00 3.220,00  

02.10.6051.0
5

Εργοδοτικές Εισφορές αποσπασμένων υπαλλήλων 
(ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ)

0,00 0,00 460,00  

02.10.6051.0
6

Εργοδοτικές εισφορές μετασσόμενης υπαλλήλου (ΙΚΑ) 0,00 0,00 3.210,00  

02.10.6051.0
7

Εργοδοτικές εισφορές μετασσόμενης υπαλλήλου 
(ΤΕΑΠΟΚΑ)

0,00 0,00 450,00  

02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
αορίστου χρόνου

0,00 0,00 14.000,00  

02.10.6052.0
1

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου

0,00 0,00 14.000,00  

02.10.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 0,00 800,00  

02.10.6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής 
αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ.23/2002)

0,00 0,00 800,00  

02.10.6072.0
1

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού 

0,00 0,00 800,00  

02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 29.910,00  

02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

0,00 0,00 29.910,00  



02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών (αμοιβή για συμβόλαιο 
υποστήριξης λογισμικού OTS)

0,00 0,00 15.410,00  

02.10.6112.01 Αμοιβές τεχνικών (αμοιβή για συμβόλαιο υποστήριξης 
λογισμικού OTS 2013)

0,00 0,00 12.410,00 το ποσό των 166.73€ είναι χρηματικό υπόλοιπο από διπλογραφικό 
λογιστικό

02.10.6112.02 Αμοιβές τεχνικού για υποστήριξη μηχανοργάνωσης 0,00 0,00 2.500,00  

02.10.6112.03 Αμοιβές τεχνικού για επισκευή και συντήρηση 
ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου

0,00 0,00 500,00  

02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 0,00 0,00 14.500,00  

02.10.6115.01 Αμοιβές οσκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης 2013 0,00 0,00 7.000,00  

02.10.6115.02 Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης για εφαρμογή 
διπλογραφικής μεθόδου (γενικής - αναλυτικής) και 
σύνταξη καταστάσεων 2012-2013

0,00 0,00 7.500,00  

02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 19.700,00  

02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 6.000,00  

02.10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00 6.000,00  

02.10.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων του
Δήμου

0,00 0,00 6.000,00  

02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 6.200,00  

02.10.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (γήπεδο 
Καμαριώτισσας, Φονιάς, Τούρλι,στάση Πρ.Ηλία 
κλπ)

0,00 0,00 1.600,00 μονοπάτι Φονιά

02.10.6231.0
1

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (μονοπάτι 
Φονιά)

0,00 0,00 1.600,00  

02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 4.600,00  

02.10.6232.0
1

Μισθώματα κτιρίων -τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 4.600,00  

02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 5.500,00  

02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 
Δήμου

0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6261.0
1

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6262.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων)

0,00 0,00 1.000,00  



02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6263.0
1

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 1.500,00  

02.10.6264.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 1.500,00  

02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6266.0
1

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

0,00 0,00 2.000,00  

02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 2.000,00  

02.10.6274.0
1

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 2.000,00 2.000.00 υπόλοιπο προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ

02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ

0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6321.0
1

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηκών αυτοκινήτων 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 16.491,00  

02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 2.000,00  

02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6412.0
1

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6414 Μεταφορές εν γένει (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6414.0
1

Μεταφορές εν γένει (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 6.191,00  

02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 800,00  

02.10.6422.0
1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 800,00  

02.10.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 0,00 5.391,00  

02.10.6423.0
1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 0,00 500,00  



02.10.6423.0
2

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου ¨Προώθηση χαμηλών 
γεωθερμικών πεδιών μέσω της ανάπτυξης οδηγιών 
επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης 
ενέργειας πάνω στην επιχ. (ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
2007-2013)

0,00 0,00 4.891,00 (Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας EΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013)

02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0,00 0,00 4.600,00  

02.10.6461 Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6461.0
1

Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00 0,00 2.600,00  

02.10.6462.0
1

Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00 0,00 2.600,00  

02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων(έργα, 
προμήθειες,εργασίες κλπ.)

0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6463.0
1

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων(έργα, 
προμήθειες,εργασίες κλπ.)

0,00 0,00 1.000,00  

02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

0,00 0,00 3.700,00  

02.10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 3.000,00  

02.10.6471.0
1

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 3.000,00 εγγράφουμε το ποσό των  2.035,94 € από χρηματικό υπόλοιπο 
προγράμματος culture και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους

02.10.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 300,00  

02.10.6472.0
1

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 300,00  

02.10.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 400,00  

02.10.6473.0
1

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 400,00  

02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 0,00 24.659,00  

02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 0,00 0,00 13.609,00  

02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 500,00  

02.10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 500,00 (500.00€ από υπόλοιπο προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ)

02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων

0,00 0,00 3.000,00  



02.10.6612.0
1

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 3.000,00 εγγράφουμε ποσό 2.000,00 € από χρηματικό υπόλοιπο 
προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ

02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00 0,00 5.609,00  

02.10.6613.0
1

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00 0,00 4.500,00  (ποσό 824,86€ από προγραμματική σύμβαση ΟΑΕΔ)

02.10.6613.0
2

Λειτουργικές Δαπάνες προγράμματος  εδαφικής 
συνεργασίας EΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013)

0,00 0,00 1.109,00  

02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 2.000,00  

02.10.6614.0
1

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΠΑΓΙΑ 0,00 0,00 2.000,00  

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 2.500,00  

02.10.6615.0
1

Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις Προμήθεια 
βιβλίων

0,00 0,00 2.500,00  

02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 1.550,00  

02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 100,00  

02.10.6631.0
1

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 100,00  

02.10.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.) (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 150,00  

02.10.6633.0
1

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.) (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 150,00  

02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 800,00  

02.10.6634.0
1

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 800,00  

02.10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 500,00  

02.10.6635.0
1

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 
(ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 500,00  

02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 3.500,00  

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 500,00  

02.10.6641.0
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 500,00  

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00 0,00 3.000,00  



02.10.6643.0
1

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00 0,00 3.000,00  

02.10.665 ΥΛΙΚΟ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0,00 0,00 400,00  

02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 200,00  

02.10.6652.0
1

Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 200,00  

02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 200,00  

02.10.6654.0
1

Προμήθεια λοιπού υλικού (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 200,00  

02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 1.100,00  

02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 600,00  

02.10.6661.0
1

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 600,00  

02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 500,00  

02.10.6662.0
1

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 500,00  

02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00 0,00 1.500,00  

02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 500,00  

02.10.6671.0
1

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 500,00  

02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 500,00  

02.10.6672.0
1

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 500,00  

02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού

0,00 0,00 500,00  

02.10.6673.0
1

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού

0,00 0,00 500,00  

02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0,00 0,00 100,00  

02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 100,00  

02.10.6681.0
1

Υλικά Φαρμακείου (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 100,00  

02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 0,00 2.900,00  

02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωτογραφήσεων

0,00 0,00 100,00  

02.10.6691.0
1

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωτογραφήσεων

0,00 0,00 100,00  

02.10.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 1.300,00  



02.10.6693.0
1

Λοιπές προμήθειες πυροσβεστικού υλικού 0,00 0,00 300,00  

02.10.6693.0
2

Λοιπές προμήθειες 0,00 0,00 1.000,00  

02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 1.500,00  

02.10.6699.0
1

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 1.500,00  

02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

0,00 0,00 26.950,00  

02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 26.950,00  

02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 21.950,00  

02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

0,00 0,00 15.000,00  

02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 15.000,00  

02.15.6021.0
1

Τακτικές αποδοχές καθαριστριών των σχολείων , (δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

0,00 0,00 15.000,00 τακτικές αποδοχές καθαριστριών  (άρθρο 18 παρ1 περ.αΙΙΙ του Ν 
3870/2010  άτομα 2)

02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)

0,00 0,00 1.800,00  

02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 1.800,00  

02.15.6041.0
1

Αμοιβές πτυχιούχων φυσικής αγωγής για πρόγραμμα 
μαζικής άθλησης

0,00 0,00 1.800,00 1 άτομο

02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 5.150,00  

02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 5.150,00  

02.15.6054.0
1

Εργοδοτικές εισφορές  πτυχιούχων φυσικής αγωγής για
πρόγραμμα μαζικής άθλησης

0,00 0,00 550,00  

02.15.6054.0
2

εργοδοτικές εισφορές Καθαριστριών σχολείων 0,00 0,00 4.600,00 άρθρο 18 παρ.1 περ αΙΙΙ του Ν3870/2010 

02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 5.000,00  

02.15.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 3.000,00  

02.15.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων του
Δήμου

0,00 0,00 3.000,00  

02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 2.000,00  



02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

0,00 0,00 2.000,00  

02.15.6262.0
1

Συντήρηση καθαρισμός γηπέδου Χώρας 0,00 0,00 2.000,00  

02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

0,00 0,00 350.680,00  

02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 350.680,00  

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 192.300,00  

02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 110.700,00  

02.20.6011.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 110.000,00 σύνολο εργαζομένων (6) έξι

02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0,00 0,00 700,00  

02.20.6012.0
1

Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές

0,00 0,00 700,00  

02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

0,00 0,00 30.400,00  

02.20.6021.0
1

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 30.100,00 Σύνολο εργαζομένων (1) ένας +ένας (1) μετατασσόμενος

02.20.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0,00 0,00 300,00  

02.20.6022.0
1

Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές

0,00 0,00 300,00  

02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)

0,00 0,00 18.000,00  

02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 18.000,00 2 άτομα για απασχόληση εως 8  μηνών για κάλυψη εποχιακών

02.20.6041.0
1

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 18.000,00  (απασχόληση 2 ατόμων για κάλυψη εποχιακών αναγκών έως 8 
μήνες)

02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 30.000,00  



02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου

0,00 0,00 14.700,00  

02.20.6051.0
1

ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ Επικουρικό 0,00 0,00 700,00  

02.20.6051.0
2

ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 13.000,00  

02.20.6051.0
3

ΤΕΑΔΥ 75% 0,00 0,00 1.000,00  

02.20.6052.0
1

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)

0,00 0,00 9.200,00  

02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ) 0,00 0,00 6.100,00  

02.20.6054.0
1

Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ) 0,00 0,00 6.100,00  

02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 0,00 2.800,00  

02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 0,00 0,00 2.800,00  

02.20.6063.0
1

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 0,00 0,00 2.000,00  

02.20.6063.0
2

Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού)

0,00 0,00 800,00  

02.20.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 0,00 400,00  

02.20.6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής 
αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ.23/2002)

0,00 0,00 400,00  

02.20.6072.0
1

Δαπάνες πρόσληψης, εκπάιδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού 

0,00 0,00 400,00  

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 97.080,00  

02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 41.100,00  

02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00 41.100,00  

02.20.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατειών 
και κοινοχρηστων χωρων (ΦΟΠ)

0,00 0,00 41.100,00  

02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 3.380,00  

02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 380,00  

02.20.6253.0
1

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 380,00  

02.20.6255 Λοιπά ασφάλιστρα απορριμματοφόρου κλπ. 0,00 0,00 3.000,00  

02.20.6255.0
1

Λοιπά ασφάλιστρα απορριμματοφόρου κλπ. 0,00 0,00 3.000,00  



02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 5.500,00  

02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 2.000,00  

02.20.6263.0
1

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και 
λοιπών μηχανημάτων 

0,00 0,00 2.000,00  

02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.000,00  

02.20.6264.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.000,00  

02.20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

0,00 0,00 500,00  

02.20.6265.0
1

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

0,00 0,00 500,00  

02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

0,00 0,00 47.100,00  

02.20.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα

0,00 0,00 46.000,00  

02.20.6277.0
2

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών και 
ανακυκλώσιμων υλικών από ΔΙΑΜΑΘ 

0,00 0,00 46.000,00  (μέσω προγρ. συμβάσεων έτους 2014) 

02.20.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό 
καθαριότητας

0,00 0,00 1.100,00  

02.20.6279.0
1

Δαπάνες επέκτασης δικτύου φωτισμού 0,00 0,00 500,00  

02.20.6279.0
2

Δαπάνες ηλεκτροδότησης χλωριοτήρων δεξαμενής 
ύδρευσης οικισμού Θέρμων κλπ

0,00 0,00 600,00  

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 1.500,00  

02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ

0,00 0,00 1.500,00  

02.20.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 1.500,00  

02.20.6321.0
1

Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 
(ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)

0,00 0,00 1.500,00  

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 27.500,00  

02.20.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 26.500,00  

02.20.6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 26.500,00  

02.20.6414.0
1

Μεταφορές κοντεϊνέρ και λοιπών οχημάτων με 
απορρίμματα (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)

0,00 0,00 26.500,00  

02.20.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 1.000,00  



02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 1.000,00  

02.20.6422.0
1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 1.000,00  

02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 0,00 32.300,00  

02.20.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 2.200,00  

02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.)

0,00 0,00 200,00  

02.20.6633.0
1

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) 0,00 0,00 200,00  

02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 2.000,00  

02.20.6634.0
1

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 2.000,00  

02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 22.500,00  

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων

0,00 0,00 20.500,00  

02.20.6641.0
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
αυτοκινήτων 

0,00 0,00 9.500,00  

02.20.6641.0
2

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
κοντέινερ (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)

0,00 0,00 11.000,00  

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 2.000,00  

02.20.6644.0
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 2.000,00  

02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 5.300,00  

02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 5.300,00  

02.20.6662.0
1

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 800,00  

02.20.6662.0
2

Προμήθεια λαμπών και ηλεκτρικού υλικού 0,00 0,00 4.500,00  

02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00 0,00 2.300,00  

02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 2.300,00  

02.20.6672.0
1

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 0,00 0,00 1.500,00  

02.20.6672.0
2

προμήθεια ελλαστικών 0,00 0,00 800,00  

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0,00 0,00 141.240,00  



02.25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 141.240,00  

02.25.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 53.300,00  

02.25.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 29.400,00  

02.25.6011.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 29.000,00 σύνολο εργαζομένων δύο (2)

02.25.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0,00 0,00 400,00  

02.25.6012.0
1

Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές

0,00 0,00 400,00  

02.25.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)

0,00 0,00 14.000,00  

02.25.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 14.000,00 κάλυψη εποχιακών αναγκών 2 ατόμων

02.25.6041.0
1

Τακτικές αποδοχές (περ.βασικός μισθός κλπ.) 0,00 0,00 14.000,00 κάλυψη εποχιακών αναγκών ( 3 ) τρία  άτομα για τέσσερις μήνες

02.25.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 8.900,00  

02.25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου

0,00 0,00 4.200,00  

02.25.6051.0
2

ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 3.700,00  

02.25.6051.0
3

ΤΕΑΔΥ 75% 0,00 0,00 500,00  

02.25.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ) 0,00 0,00 4.700,00  

02.25.6054.0
1

Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ) 0,00 0,00 4.700,00  

02.25.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 0,00 1.000,00  

02.25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού)

0,00 0,00 1.000,00  

02.25.6063.0
1

Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού)

0,00 0,00 500,00  

02.25.6063.0
2

Λοιπές παροχές σε είδος  (γάλα) 0,00 0,00 500,00  

02.25.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 5.000,00  



02.25.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

0,00 0,00 5.000,00  

02.25.6112 Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 5.000,00  

02.25.6112.01 Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών (καταχώρησης 
μετρήσεων  υδρομέτρων)

0,00 0,00 5.000,00  

02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 61.140,00  

02.25.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 52.000,00  

02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων 
γεωτρήσεων ύδρευσης άρδευσης 

0,00 0,00 52.000,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υδραγωγείων αντλιοστασίων και 
γεωτρήσεων

02.25.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων 
γεωτρήσεων ύδρευσης άρδευσης 

0,00 0,00 52.000,00  

02.25.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 640,00  

02.25.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 640,00  

02.25.6232.0
2

Μισθώματα γεωτρήσεων 0,00 0,00 640,00  

02.25.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 8.500,00  

02.25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 5.000,00  

02.25.6263.0
1

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 5.000,00  

02.25.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.500,00  

02.25.6264.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.500,00  

02.25.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 300,00  

02.25.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 300,00  

02.25.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 300,00  

02.25.6422.0
1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 300,00  

02.25.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 0,00 21.500,00  

02.25.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 3.000,00  

02.25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.)

0,00 0,00 1.000,00  

02.25.6633.0
1

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.)

0,00 0,00 1.000,00  

02.25.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 2.000,00  

02.25.6634.0
1

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 2.000,00  



02.25.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 7.000,00  

02.25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων

0,00 0,00 7.000,00 Σύμφωνα με την σύμβαση

02.25.6641.0
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων

0,00 0,00 7.000,00  

02.25.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 11.500,00  

02.25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 11.500,00  

02.25.6662.0
1

Προμήθεια σωλήνες ύδρευσης 0,00 0,00 2.000,00  

02.25.6662.0
2

Λοιπό υδρευτικό υλικό ΣΑΤΑ 0,00 0,00 6.000,00 ΣΑΤΑ

02.25.6662.0
3

Υδρόμετρα 0,00 0,00 1.000,00  

02.25.6662.0
4

Προμήθεια Υλικών για συντήρηση επισκευή 
γεωτρήσεων υδραυλάκων εγκαταστάσεων υδραγωγείων

0,00 0,00 1.500,00  

02.25.6662.0
5

προμήθεια χλωριοτήρων 0,00 0,00 1.000,00  

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 222.020,00  

02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 222.020,00  

02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 170.520,00  

02.30.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 136.100,00  

02.30.6011.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 135.600,00 εργαζόμενοι 4 +2 προσληπτέοι

02.30.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0,00 0,00 500,00  

02.30.6012.0
1

Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές

0,00 0,00 500,00  

02.30.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)

0,00 0,00 9.300,00  

02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 9.300,00  

02.30.6041.0
1

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0,00 0,00 9.300,00  κάλυψη εποχιακών αναγκών ένα (1) άτομο



02.30.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 24.020,00  

02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 
Δημοσίου Δικαίου

0,00 0,00 20.820,00  

02.30.6051.0
2

ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 4.100,00  

02.30.6051.0
3

ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 15.720,00  

02.30.6051.0
4

ΤΕΑΔΥ 75% 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 0,00 0,00 3.200,00  

02.30.6054.0
1

Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 0,00 0,00 3.200,00  

02.30.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 0,00 700,00  

02.30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  0,00 0,00 700,00  

02.30.6063.0
1

Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού)

0,00 0,00 200,00  

02.30.6063.0
2

Λοιπές παροχές σε είδος  (γάλα) 0,00 0,00 500,00  

02.30.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 0,00 400,00  

02.30.6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής 
αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ.23/2002)

0,00 0,00 400,00  

02.30.6072.0
1

Δαπάνες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 0,00 0,00 400,00  

02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 24.000,00  

02.30.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

0,00 0,00 24.000,00  

02.30.6112 Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 24.000,00  

02.30.6112.01 Αμοιβές τεχνικών Αμοιβή για συμβόλαιο υποστήριξης 
λογ/κου τεχνικής υπηρεσίας)

0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6112.03 Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης 
¨Προώθηση χαμηλών γεωθερμικών πεδιών μέσω της 
ανάπτυξης οδηγιών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και 
λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στην 
επιχιερηματικότητα (Πρ. εδ. συν. EΛΛΑΔΑ- 
ΒΟΥΛΓΑΡ

0,00 0,00 23.000,00 (Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας EΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013)

02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 5.400,00  

02.30.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 1.500,00  



02.30.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων του
Δήμου

0,00 0,00 1.500,00  

02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 900,00  

02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 900,00  

02.30.6252.0
1

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 900,00  

02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 3.000,00  

02.30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 
Δήμου

0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6261.0
1

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 2.000,00  

02.30.6264.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 2.000,00  

02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ

0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6323.0
1

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 1.000,00  

02.30.6422.0
1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 1.000,00  

02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 0,00 20.100,00  

02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 16.000,00  

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μηχανημάτων

0,00 0,00 16.000,00 Σύμφωνα με την σύμβαση

02.30.6641.0
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μηχανημάτων

0,00 0,00 16.000,00  

02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00 0,00 4.100,00  

02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.500,00  

02.30.6672.0
1

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.500,00  

02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού

0,00 0,00 600,00  

02.30.6673.0
1

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού

0,00 0,00 600,00  

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 900,00  



02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 900,00  

02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 0,00 900,00  

02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 0,00 900,00  

02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 0,00 600,00  

02.35.6692.0
1

Προμήθεια φυτών  σπόρων και δενδρυλίων 0,00 0,00 600,00  

02.35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 300,00  

02.35.6693.0
1

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (ΠΑΓΙΑ) 0,00 0,00 300,00  

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 2.830,00  

02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 2.830,00  

02.45.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 2.830,00  

02.45.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 2.830,00  

02.45.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

0,00 0,00 2.830,00  

02.45.6262.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (νεκροταφείων)

0,00 0,00 2.830,00  

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 3.391.488,41  

02.70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 140.200,00  

02.70.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 36.000,00  

02.70.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)

0,00 0,00 27.700,00  

02.70.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)εκτάκτων Δημοτικής Συγκοινωνίας

0,00 0,00 27.700,00  

02.70.6041.0
1

Τακτικές αποδοχές εκτάτων για κάλυψη εκτάκτων  
αναγκών δημοτικών κάμπινγκ κλπ (περ.βασικός μισθός 
κλπ.)

0,00 0,00 18.400,00 10 άτομα Χ2 μήνες

02.70.6041.0
3

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για κάλυψη 
αναγκών μεταφοράς μαθητών και λοιπών αναγκών 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης

0,00 0,00 9.300,00 1 άτομο

02.70.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0,00 0,00 8.300,00  

02.70.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 0,00 0,00 8.300,00  



02.70.6054.0
1

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.(πυροπροστασίας-
πυρασφάλειας δημοτικού κάμπινγκ)

0,00 0,00 5.100,00  

02.70.6054.0
3

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Συγκοινωνιακής 
Εξυπηρέτησης

0,00 0,00 3.200,00  

02.70.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 1.200,00  

02.70.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

0,00 0,00 1.200,00  

02.70.6112 Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 1.200,00  

02.70.6112.05 Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών  για ετήσια  
πιστοποίηση λειτουργίας δημοτικών σφαγείων

0,00 0,00 1.200,00  

02.70.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 29.000,00  

02.70.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 14.000,00  

02.70.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων του
Δήμου

0,00 0,00 14.000,00  

02.70.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 1.200,00  

02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων(Λεωφορείων) 0,00 0,00 1.200,00  

02.70.6253.0
1

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων(Λεωφορείων) 0,00 0,00 1.200,00  

02.70.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

0,00 0,00 10.000,00  

02.70.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

0,00 0,00 7.000,00  

02.70.6262.0
1

Καθαρισμός κάμπινγκ 0,00 0,00 2.000,00  

02.70.6262.0
7

Καθαρισμός & αποκομμιδή απορριμμάτων σφαγείων 0,00 0,00 5.000,00  

02.70.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων(λεωφορείων)

0,00 0,00 3.000,00  

02.70.6263.0
1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων 
λεωφορείων

0,00 0,00 3.000,00  

02.70.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

0,00 0,00 3.800,00  

02.70.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 0,00 3.800,00  

02.70.6275.0
1

Δαπάνες καθαρισμού και αποκομμιδής απορριμμάτων 
περιβάλλοντος χώρου  στις Τουριστικές εγκαταστάσεις 
του Δήμου

0,00 0,00 2.500,00  

02.70.6275.0
2

Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών σφαγείων 0,00 0,00 1.300,00  

02.70.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 1.000,00  



02.70.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ

0,00 0,00 1.000,00  

02.70.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων 0,00 0,00 1.000,00  

02.70.6323.0
1

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων 0,00 0,00 1.000,00  

02.70.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 500,00  

02.70.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 0,00 500,00  

02.70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 500,00  

02.70.6422.0
2

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 0,00 500,00  

02.70.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 0,00 72.500,00  

02.70.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 2.500,00  

02.70.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.)

0,00 0,00 2.000,00  

02.70.6633.0
1

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 
κ.λ.π.) και λοιπών ειδών καθαριότητας κα υγειινής

0,00 0,00 2.000,00  

02.70.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 500,00  

02.70.6634.0
1

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
τουριστικών εγκαταστάσεων

0,00 0,00 500,00  

02.70.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 20.500,00  

02.70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων(λοωφορείων)

0,00 0,00 18.000,00  

02.70.6641.0
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
λεωφορείων

0,00 0,00 16.000,00  

02.70.6641.0
2

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
λεωφορείων για μεταφορά μαθητών (ΠΑΓΙΑ)

0,00 0,00 2.000,00  

02.70.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες

0,00 0,00 2.500,00  

02.70.6644.0
1

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για λειτουργία 
καυστήρων τουριστικών εγκαταστάσεων

0,00 0,00 1.000,00  

02.70.6644.0
2

Προμήθεια πετρελαίου για θερμανση και  λειτουργία 
των μηχανημάτων των σφαγείων

0,00 0,00 1.500,00  

02.70.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 6.500,00  



02.70.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

0,00 0,00 6.500,00  

02.70.6662.0
1

Υλικά για συντήρηση φρεατίων, δεξαμενών και δίκτυο 
ύδρευσης στις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου

0,00 0,00 1.500,00  

02.70.6662.0
2

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση λοιπών
εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΣΑΤΑ

0,00 0,00 5.000,00 ΣΑΤΑ

02.70.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00 0,00 3.000,00  

02.70.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 3.000,00  

02.70.6672.0
1

Ανταλλακτικά λεωφορείων 0,00 0,00 2.000,00  

02.70.6672.0
2

Ανταλλακτικά λοιπών  μηχανημάτων και αυτοκινήτων 0,00 0,00 1.000,00  

02.70.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 0,00 40.000,00  

02.70.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 40.000,00  

02.70.6693.0
1

προμήθειες για λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 40.000,00  

02.70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 3.251.288,41  

02.70.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

0,00 0,00 77.974,81  

02.70.711 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

0,00 0,00 42.500,00  

02.70.7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 12.500,00  

02.70.7111.01 Εξαγορά κοινοχρήστων (Ο.Τ.32, Ο.Τ. Γ121, Ο.Τ.Γ123) 
στον οικισμό Χώρα

0,00 0,00 12.500,00  

02.70.7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 30.000,00  

02.70.7112.01 Αγορά γηπέδου για επέκταση νεκροταφείου 
Καμαριώτισσας (ΣΑΤΑ)

0,00 0,00 30.000,00  

02.70.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 35.474,81  

02.70.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 7.000,00  

02.70.7131.0
8

Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου μικρού 
φορτηγού 

0,00 0,00 7.000,00  

02.70.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά

0,00 0,00 9.000,00  

02.70.7134.0
1

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά

0,00 0,00 3.000,00  



02.70.7134.0
2

Προμήθεια εξοπλισμού για παρακολούθηση ωρών 
εργασίας

0,00 0,00 6.000,00  

02.70.7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 19.474,81  

02.70.7135.0
1

Εξοπλισμός δημοτικής βιβλιοθήκης (υπόλοιπο) 0,00 0,00 342,81 υπόλοιπο

02.70.7135.0
2

Προμήθεια εξοπλισμού Τοπικό γραφείο τουριστικής 
πληροφόρησης στη Χώρα Σαμοθράκης (ΠΑΑ) άξονας 
εφαρμογής προσέγγισης LAEDER

0,00 0,00 19.132,00 (ΠΑΑ) άξονας εφαρμογής προσέγγισης LAEDER

02.70.73 ΕΡΓΑ 0,00 0,00 3.068.842,64  

02.70.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

0,00 0,00 209.963,58  

02.70.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης 
κτιρίων ΟΤΑ

0,00 0,00 199.963,58  

02.70.7311.04 Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο 
παλαιό σχολείο Αλωνίων  (ΠΑΑ) άξονας εφαρμογής 4 
Εφαρμογή προσέγγισης LEADER

0,00 0,00 199.963,58  

02.70.7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 
άρδευσης και αποχέτευσης

0,00 0,00 10.000,00  

02.70.7312.0
1

 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης (ΣΑΤΑ) 0,00 0,00 4.000,00  

02.70.7312.0
4

Συντήρηση γετρήσεων (ΣΑΤΑ) 0,00 0,00 6.000,00  

02.70.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00 0,00 224.738,12  

02.70.7323 Οδοί - οδοστρώματα 0,00 0,00 2.755,90  

02.70.7323.0
2

Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών (υπόλοιπο 
χρημ/σης ΕΠΤΑ)

0,00 0,00 2.755,90 Συνεχιζόμενο υπόλοιπο ΕΠΤΑ

02.70.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 221.982,22  

02.70.7326.2
5

Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθριου Σαμοθράκης (ΠΑΑ) 
άξονας εφαρμογής 4 Εφαρμογή προσέγγισης LEADER

0,00 0,00 46.051,55  

02.70.7326.2
6

Δημιουργεία εκθετηρλιου πετρωμάτων στο παλαιό 
σχολείο Προφητη Ηλία (ΠΑΑ) άξονας 4

0,00 0,00 175.930,67  

02.70.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00 0,00 184.719,20  

02.70.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 147.494,40  



02.70.7331.0
1

Συντήρηση - επισκευή σχολικών κτιρίων (χρηματικό 
υπόλοιπο προηγούμενου έτους)

0,00 0,00 9.494,40 5.694,40€ υπόλοιπο ΥΠΕΣ

02.70.7331.0
2

Κατασκευή υποδομών για την προώθηση χαμηλών 
γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδιγιών 
επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης 
ενέργειας πάνω στην επιχειρηματικότητα (πρόγραμμα 
εδαφικής συνεργασίας EΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013)

0,00 0,00 138.000,00 (πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας EΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013)

02.70.7333 Οδοί - οδοστρώματα 0,00 0,00 37.224,80  

02.70.7333.0
1

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ ) 0,00 0,00 9.124,80 ΣΑΤΑ 

02.70.7333.0
2

Δράσεις πυροπροστασίας στα πλαίσια πρωτοκόλλου 
συνεργασίας με το εθελοντικό σώμα Ελλήνων 
πυροσβεστών (επιχορήγηση ΥΠΕΣ)

0,00 0,00 14.500,00 7.90€ υπόλοιπο από εκχιονισμούς + 469.66€ υπολοιπο από κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών

02.70.7333.0
7

Δράσεις πολιτικής προστασίας (επιχορήγηση ΥΠΕΣ) 0,00 0,00 13.600,00  

02.70.734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του 
(ΕΣΠΑ) Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

0,00 0,00 2.449.421,74  

02.70.7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του 
(ΕΣΠΑ) Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

0,00 0,00 2.449.421,74 ΝΕΟΣ ΚΑ σύμφωνα με ΚΥΑ οικ.30842/31-07-2013 (ΦΕΚ 
1896/01.08.2013 τεύχος Β΄

02.70.7341.0
1

Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης 
Καμαριώτισσας με επαρχιακή οδό στη θέση Σωληνάρι 
(ΕΣΠΑ)

0,00 0,00 2.085.000,00 ΕΣΠΑ

02.70.7341.0
2

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες Θέρμα και 
Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης - Ε.Π. Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΣΠΑ 2007-2013 

0,00 0,00 164.905,44  

02.70.7341.0
3

Απαλλοτρώσεις του έργου ¨Κατασκευή περιφερειακής 
οδού σύνδεσης Καμαριώσσας με επαρχιακή οδό στη 
θέση Σωληνάρι (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

0,00 0,00 199.516,30  

02.70.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00 0,00 102.970,96  

02.70.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

0,00 0,00 102.970,96  

02.70.7413 Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 102.970,96  

02.70.7413.0
2

Μελέτες τεχνικών υποδομών (ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο) 0,00 0,00 33.115,60 Συνεχιζόμενο  (ποσό 21.815,60€από χρηματικό υπόλοιπο ΘΗΣΕΑ +
11.300,00€ ΘΗΣΕΑΣ)

02.70.7413.0 Εκπόνηση μελετών (ΣΑΤΑ) 0,00 0,00 16.100,00   



3

02.70.7413.0
4

Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (υπόλοιπο ) 0,00 0,00 2.905,36 Συνεχιζόμενο

02.70.7413.2
0

Εκπώνηση μελετών για έργα ΕΣΠΑ (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00 0,00 50.850,00 Συνεχιζόμενο ΘΗΣΕΑΣ

02.70.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

0,00 0,00 1.500,00  

02.70.752 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

0,00 0,00 1.500,00  

02.70.7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά 
πρόσωπα

0,00 0,00 1.500,00  

02.70.7521.0
2

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε.

0,00 0,00 1.500,00  

02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00 0,00 475.322,55  

02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 475.322,55  

02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 84.849,05  

02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

0,00 0,00 81.459,05  

02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 700,00  

02.80.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 700,00  

02.80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 800,00  

02.80.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 800,00  

02.80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 0,00 6.000,00  

02.80.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 0,00 6.000,00  

02.80.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 7.900,00  

02.80.8115.01 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 7.900,00  

02.80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 4.000,00  

02.80.8116.03 Δαπάνες Προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 4.000,00  

02.80.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 62.059,05  

02.80.8117.01 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 62.059,05  

02.80.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 0,00 3.390,00  

02.80.8123 Μελέτες  έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες 

0,00 0,00 3.390,00  

02.80.8123.0
5

Σύνταξη μελέτης προσαρμογής της ΔΕΑΣ στο νέο 
καθεστών των επιχειρήσεων (υπ ΘΗΣΕΑΣ)

0,00 0,00 3.390,00 υπόλοιπο ΘΗΣΕΑΣ

02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 0,00 0,00 2.000,00  



02.80.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00 0,00 2.000,00  

02.80.8251 Πάγια προκαταβολή 0,00 0,00 2.000,00  

02.80.8251.0
1

Πάγια προκαταβολή 0,00 0,00 2.000,00  

02.80.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

0,00 0,00 388.473,50  

02.80.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

0,00 0,00 388.473,50  

02.80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 388.473,50  

 

02.80.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων

0,00 0,00 388.473,50 Βεβαιωθέντα ΠΟΕ 423.734.63€
-32.261.13 (όπως 
υπολογίζονται τα εισπραχθέντα 
από αυτό με βάση 8.32% 
εισπραξιμότητα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.:7085/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη, σήμερα,  8 Νοεμβρίου του έτους 2013  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ,

ύστερα  από  την  6919/4-11-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 3ο Περί Έγκρισης «Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για τo άνοιγμα 

Τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Δημοτικής Συγκοινωνίας» 

Αριθμ.Αποφ.:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω πέντε(5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος 1. Λαζανδρέας Κων/νος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2. Σταφυλάς Ιωάννης
3. Κυλίμος Νικόλαος
4. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  

«1. Με απόφαση της Oικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται 

η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή

με  τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

ορίζεται ότι:

«1.  Εντάλματα  προπληρωμής,  είς  άς  περιπτώσεις  επιτρέπεται  η  έκδοσις  τοιούτων  υπό  του

νόμου,  εκδίδονται  επ'  ονόματι  μονίμου  υπαλλήλου  του δήμου.  Ούτος  καθίσταται  υπόλογος

οφείλων  εντός  της  τακτής  προθεσμίας  να  αποδώση  λογαριασμόν  της  διαχειρίσεως  των



ληφθέντων  χρημάτων,  υποβάλλων τα κεκανονισμένα  δικαιολογητικά  και  επιστρέφων το  μη

διατεθέν ποσόν. 

Η  προθεσμία  αποδόσεως  λογαριασμού  ορίζεται  δια  της  περί  εκδόσεως  του  εντάλματος

προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη

ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον

προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του

οικονομικού έτους.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια

δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 

2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου

μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.

3. Η πληρωμή των εξόδων δι'  ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι'  εντολών του

δημάρχου προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ

διπλοτύπου βιβλίου. 

4.  Το  σύνολον των  ποσών των  εντολών πληρωμής  δεν  δύναται  να  υπερβή  το  ποσόν του

εντάλματος προπληρωμής.»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών

διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια

πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. 

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων

άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις

την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν

τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να

επισυνάψουν  μετά  των  δικαιολογητικών  και  το  βιβλιάριον  της  καταθέσεως  και  αναλήψεως

Τραπέζης  ή  του  Ταχυδρομικού  Ταμιευτηρίου  εν  τω  οποίω  θα  αναγράφωνται  κεχωρισμένως

πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»

Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι ότι με την απόφαση 145/2012 ΔΣ αποφασίσηκε

για κάθε νέο λεωφορείο που εντάσεται στον οδικό μεταφορέα να  κατατίθεται ποσό 5.000,00

Ευρώ  σε   τραπεζικό  λογαριασμό  που  ανοίχτηκε  στην  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (Αγροτική

Τράπεζα)στο όνομα της Δημοτικής Συγκοινωνίας Νήσου Σαμοθράκης, σας καλώ να ψηφίσουμε

σχετικά με   τη διάθεση πίστωσης 5.000,00 ευρώ προκειμένου να ενταχθεί και το 2ο λεωφορείο

στον οδικό μεταφορέα και να μήν επέλθει ζημία σε βάρος του Δήμου.

Η Οικονομική  επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

9. το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

10. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')



11.145/2012

12.Την απόφαση 204/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00/6525.06 του προϋπολογισμού έτους

2013 σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Δημοτικής Συγκοινωνίας για την ένταξη 2ου

λεωφορείου  για  τις  ανάγκες  συγκοινωνιακής  εξυπηρέτησης  νήσου  Σαμοθράκης  για  παροχή

εγγυήσεων αξιοπιστίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

 2. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ.

Χάιλα Δούκα του Παναγιώτη και αναπληρωτή του τον υπάλληλο και αναπληρωτή ταμία του

Δήμου Σαμοθράκης κ. Χονδρό Σταύρο του Ιωάννη. 

3. Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 31/12/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΟΣ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Aρ. Πρωτ. 7086/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σαμοθράκης

ΘΕΜΑ  4ο :  Εισήγηση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Σαμοθράκης  περί  παροχής
κινήτρων  για  εξόφληση  βεβαιωμένων  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  παρελθόντων  ετών
(άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010)
Αρίθμ. Απόφ.97

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 8-11-2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα από την 6919/4-
11-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους,
σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη: 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
6. Χανός Γεώργιος 1. Σταφυλάς Ιωάννης
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2.Λαζανδρέας Κων/νος
8. Κυλίμος Νικόλαος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
10. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή  εισηγείται προς το
δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 6598/18-10-2013 εισήγηση της ταμειακής Υπηρεσίας η σχετικά
χαμηλή  είσπραξη  σε  ποσά  που  αναλογούν  στις  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές
παρελθόντων ετών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξέτασης παροχής κινήτρων, προς τους
οφειλέτες με δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Ενδεικτικά αναφέρει την απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις προκειμένου να δοθεί
η  δυνατότητα  στον  Δήμο  να  εισπράξει  τουλάχιστον  τις  κυρίως  βεβαιωμένες  οφειλές
βελτιώνοντας  έτσι την οικονομική κατάσταση του Δήμου . 

Η  Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη
της:  
13. το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 
14.Την με αρίθμ. πρωτ. 6598/18-10-2013 της Ταμειακής Υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σαμοθράκης  να  εξετάσει  το  ενδεχόμενο
εφαρμογής  της  πρότασης,  για  την  απαλλαγή  των  οφειλετών  από  τις  προσαυξήσεις,
προκειμένου και οι ίδιοι να διευκολυνθούν αλλά και να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του
Δήμου Σαμοθράκης με την είσπραξη των κυρίως βεβαιωμένων οφειλών.



Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            ΧΑΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ



                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
AΡ. ΠΡΩΤ. 7053/11-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής

του Δήμου Σαμοθράκης
Στη  Σαμοθράκη,  σήμερα,   8/11/2013 και  ώρα  12:00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα του
Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από
την αρίθμ. 6919/4-11-2013 ,   πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
ΘΕΜΑ: 6ο «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την 8η  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 
2013» .
Αριθμ. Αποφ.: 99
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών  βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος 1. Λάζανδρέας Κων/νος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2.Σταφυλάς Ιωάννης
3. Κυλίμος Νικόλαος (Δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν

νόμιμα)
4.  Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7)  μελών ήταν παρόντα τα
πέντε (5) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
6ο  θέμα  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:
Κατόπιν  του  αρίθμ.  πρωτ.:  150/17-9-2013  εγγράφου  του  Οικονομικού
Παρατηρητηρίου σχετικά με τον έλεγχο οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου η
Προϊσταμένη  του  Αυτοτελούς  Γραφείου  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας
εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2013
κατόπιν  αξιολόγησης  στην  πορεία  είσπραξης  των  εσόδων  και  κατ΄  επέκταση  στο
σύνολο των εσόδων ως εξής:

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό 
προτείνουμε την αναμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
0421.01 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων αυξάνουμε με το 

ποσό των 91,80 € σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 
έσοδα και έχουμε από 4.589,55 € σε 4.681,35  €

      91,80

0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
αυξάνουμε με το ποσό των 76.904,33 € καθώς 
αναμένουνε άλλες 4 δόσεις των 39.094,79 € και 
έχουμε από 471.281,16 σε 548.185,49 €

76.904,33

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
σχολείων αυξάνουμε με το ποσό των 8.609,45 € 

  8.609,45



σύμφωνα με τα εισπραχθέντα και έχουμε από 
11.199,35 € σε 19.808,80 €

0614.01 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
σχολείων αυξάνουμε με το ποσό των  5.960,15 €
καθώς αναμένουμε άλλη 1 δόση των 8.609,45 € 
σύμφωνα με την δόση του τελευταίου τριμήνου 
που εισπράχθηκε και έχουμε από 14.629,00 € σε
20.589,15 €

  5.960,15

1311.03 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
άρθρο 13 Ν. 2880/2001 εγγράφουμε το ποσό 
των 3.800,00 € σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 
έσοδα

  3.800,00

1327.12 Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 
(Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΥΜΑΘ) εγγράφουμε το 
ποσό των 50.000,00 € σύμφωνα με την αρίθμ. 
5337/8-11-2013 απόφαση του ΥΜΑΘ

50.000,00

1512.01 Πρόστιμα του ΚΟΚ του Ν.805/71 και του ΑΝ 
170/67 αυξάνουμε με το ποσό των 312,60 € 
σύμφωνα με τα εισπραχθέντα και έχουμε από 
411,50 € σε 724,10 € 

      312,00

ΣΥΝΟΛΟ 145.677,73

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
0113.01 Μισθώματα καλλιεργήσιμης έκτασης 

διαγράφουμε το ποσό των 34,78 € καθώς 
εκτιμούμε ότι δεν θα εισπραχθεί και έχουμε από 
3.940,00 € σε 3.905,22 € 

       - 34,78

0231.01 Μισθώματα κινητών πραγμάτων (λεωφορείων 
για την μετακίνηση μαθητών) διαγράφουμε το 
ποσό των 16.339,85 € καθώς εκτιμούμε ότι δεν 
θα εισπραχθεί και έχουμε από 53.192,24 € σε 
36.852,39 €

 - 16.339,85

0311.01 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού διαγράφουμε 
το ποσό των 83.976,53 € καθώς εκτιμούμε ότι 
δεν θα εισπραχθεί και έχουμε από 434.496,53 €
σε 350.520,00 € 

- 83.976,53

0461.01 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων διαγράφουμε το 
ποσό των 214,00 € καθώς εκτιμούμε ότι δεν θα 
εισπραχθεί και έχουμε από 1.014,00 € σε 
800,00 € 

     - 214,00

0471.01 Ειδικό τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων 
διαγράφουμε το ποσό των 500,00 € καθώς 
εκτιμούμε ότι δεν θα εισπραχθεί και έχουμε από 
1.000,00 € σε 500,00 € 

      - 500,00

0514.01 Έσοδα από Φ.Π.Α. Τουριστικών εγκαταστάσεων 
9% διαγράφουμε το ποσό των 2.633,17 € 
καθώς εκτιμούμε ότι δεν θα εισπραχθεί και 
έχουμε από 3.464,54 € σε 831,37 €

   - 2.633,17

0514.02 Έσοδα από Φ.Π.Α. Τουριστικών εγκαταστάσεων 
16% διαγράφουμε το ποσό των 4.637,64 € 
καθώς εκτιμούμε ότι δεν θα εισπραχθεί και 
έχουμε από 8.540,92 € σε 3.903,28 €

   - 4.637,64



0514.03 Έσοδα από Φ.Π.Α. Τουριστικών εγκαταστάσεων 
5% διαγράφουμε το ποσό των 3.120,76 € 
καθώς εκτιμούμε ότι δεν θα εισπραχθεί και 
έχουμε από 6.186,27 € σε 3.065,51 €

    - 3.120,76

0611.02 ΚΑΠ (που παρακρατείτε από την τακτική) 
διαγράφουμε το ποσό των 54.514,34 € και 
έχουμε από 414.187,45 € σε 359.673,11 €

  - 54.514,34

0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 
ανωτέρω τάξεις διαγράφουμε το ποσό των 
500,00 € καθώς εκτιμούμε ότι δεν θα 
εισπραχθούν και έχουμε από 1.560,00 € σε 
1.060,00

       -
500,00

1214.01 Έσοδα για την κάλυψη αμοιβών 
απασχολούμενων στο ΚΕΠ διαγράφουμε το 
ποσό των 10.175,67 € καθώς εκτιμούμε ότι δεν 
πρόκειται να εισπραχθεί και έχουμε από 
10.175,67 € σε μηδενικό ποσό

   -
10.175,67

1313.04 Πρόγραμμα INTEREG IVC sustain διαγράφουμε 
το ποσό των 2.110,52 € καθώς εκτιμούμε ότι 
δεν θα εισπραχθεί σύμφωνα με τις 
πιστοποιημένες δαπάνες και έχουμε από 
44.784,11 € σε 42.673,59 €

      -
2.110,52

1323.05 TRABYZHIE Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013 
διαγράφουμε το ποσό των 13.531,99 € καθώς 
δεν αναμένουμε αλλά έσοδα σύμφωνα με το 
κόστος των δαπανών και έχουμε από 55.907,46
€ σε 42.375,47 € 

    -
13.513,99

1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 
διαγράφουμε το ποσό των 3.000,00 € καθώς 
εκτιμούμε ότι δεν θα εισπραχθούν και έχουμε 
από 5.954,33 € σε 2.954,33 € 

      -
3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   -
195.271,25

Αντίστοιχα ποσά θα πρέπει να διαγραφούν και από το σκέλους των εξόδων και για αυτό
το  λόγο  προτείνεται  η  αναμόρφωση  των  κάτωθι  κωδικών  των  εξόδων  που  δεν
δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία του Δήμου:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00/6331.05 Επιβολή  προστίμου  για  υποβάθμιση

περιβάλλοντος  διαγράφουμε  το  ποσό  των
12.000,00 € και έχουμε από 30.000,00 €
σε  18.000,00  €  καθώς  το  ποσό  που
διαγράφεται  δεν  θα  πληρωθεί  εντός  του
έτους.

- 12.000,00

00/6443.02 Δαπάνες  εκδηλώσεων  εορτασμού  της
επετείου  ευρέσεως  του  αγάλματος  της
Νίκης  της  Σαμοθράκης  διαγράφουμε  το
ποσό των 195,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι
εγγραφής τοου και έχουμε από 15.000,00
€ σε 14.805,00 €

   - 195,00

00/6525.05 Δαπάνες διαχείρισης τραπεζικού 
λογαριασμού στο όνομα της πράξης 

     - 565,00



TRABYZHIE Ελλάδα- Βουλγαρία 
διαγράφουμε το ποσό των 565,00 € καθώς 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουμε από 565,00 € σε μηδενικό ποσό

00/6716.01 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών
υπηρεσιακού συμβουλίου διαγράφουμε το 
ποσό των 400,00 € καθώς εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουμε από 400,00
€ σε μηδενικό ποσό

   - 400,00

10/6012.04 Υπερωριακή  απασχόληση  για  της  ανάγκες
υλοποίησης  της  πράξης  TRABYZHIE
Ελλάδα- Βουλγαρία διαγράφουμε το ποσό
των  452,82  €  καθώς  εξέλειπαν  οι  λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 1.000,00 €
σε 547,15

    - 452,82

10/6112.02 Αμοιβές  τεχνικού  για  επισκευή  και
συντήρηση  ηλεκτρονικής  σελίδας  του
Δήμου διαγράφουμε το ποσό των 800,00 €
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 800,00 € σε μηδενικό ποσό

    - 800,00

10/6112.05 Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας διαγράφουμε 
το ποσό των 500,00 € καθώς εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουμε από 
12.500,00 € σε 12.000,00 € 

    - 500,00

10/6115.21 Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης στην 
αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δήμου 
διαγράφουμε το ποσό των 2.000,00 € 
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 2.000,00 € σε μηδενικό ποσό 

 - 2.000,00

10/6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 
διαγράφουμε το ποσό των 640,40 € καθώς 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουμε από 1.000,00 € σε 359,60 € 

     - 640,00

10/6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
διαγράφουμε το ποσό των 762,20 € καθώς 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουμε από 1.000,00 € σε 237,80 € 

      - 762,20

10/6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
διαγράφουμε το ποσό των 250,00 € καθώς 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουμε από 1.200,00 € σε 1.750,00 € 

       - 250,00

10/6472.01 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 
διαγράφουμε το ποσό των 300,00 € καθώς 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουμε από 300,00 € σε μηδενικό ποσό

       - 300,00

10/6691.01 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωτογραφήσεων διαγράφουμε το ποσό 
των 200,00 € καθώς εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουμε από 200,00 € σε 
μηδενικό ποσό

        - 200,00

10/6693.01 Λοιπές προμήθειες (πυροσβεστικού 
εξοπλισμού) διαγράφουμε το ποσό των 
1.500,00 € καθώς εξέλειπαν οι λόγοι 

     - 1.500,00



εγγραφής του και έχουμε από 1.500,00 € 
σε μηδενικό ποσό

15/6112.03 Αμοιβές για υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης
για την υλοποίηση της πράξης  TRABYZHIE
Ελλάδα- Βουλγαρία διαγράφουμε το ποσό
των 1.665,00 € καθώς εξέλειπαν οι λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 1.665,00 σε
μηδενικό ποσό

      -
1.665,00

15.6112.09 Υλοποίηση  δράσεων  πληροφόρησης,
δημοσιότητας  και  διασυνοριακής  θέσμισης
του έργου  TRABYZHIE Ελλάδα- Βουλγαρία
διαγράφουμε  το  ποσό  των  3.874,00  €
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 34.266,00 € σε 30.392,00 €

      -
3.874,00

15/6262.01 Συντήρηση  καθαρισμός  γηπέδου  Χώρας
διαγράφουμε  το  ποσό  των  3.000,00  €
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 3.000,00 € σε μηδενικό ποσό

 - 3.000,00

15/6422.01 Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων  υπαλλήλων  στα  πλαίσια
του έργου  TRABYZHIE Ελλάδα- Βουλγαρία
διαγράφουμε  το  ποσό  των  6.035,00  €
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 6.035,00 € σε μηδενικό ποσό

- 6.035,00

15/6474.01 Υλοποίηση της πράξης Στρατηγικές ενάντια
στην  έξοδο  από  την  ύπαιθρο  πρόγραμμα
Δια  Βίου  Μάθησης-  Υποπρόγραμμα
GRUNTVIG διαγράφουμε  το  ποσό  των
2.523,08  €  καθώς  εξέλειπαν  οι  λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 10.321,72 €
σε 7.798,64 € 

- 2.523,08

15/6615.01 Προμήθεια  λειτουργικών  και  αναλώσιμων
υλικών  για  την  υλοποίηση  της  πράξης
TRABYZHIE Ελλάδα-  Βουλγαρία
διαγράφουμε  το  ποσό  των  2.450,02  €
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 2.450,02 σε μηδενικό ποσό

- 2.450,02

20/6063.02 Λοιπές  παροχές  σε  είδος  (ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού) διαγράφουμε
το ποσό των 800,00 € καθώς εξέλειπαν οι
λόγοι εγγραφής του και έχουμε από 800,00
€ σε μηδενικό ποσό 

- 800,00

20/6072.01 Δαπάνες  πρόσληψης,  εκπαίδευσης  και
επιμόρφωσης προσωπικού διαγράφουμε το
ποσό  των  400,00  €  καθώς  εξέλειπαν  οι
λόγοι εγγραφής του και έχουμε από 400,00
€ σε μηδενικό ποσό 

 - 400,00

20/6255.01 Λοιπά  ασφάλιστρα  απορριμματοφόρων
διαγράφουμε το ποσό των 787,70 € καθώς
εξέλειπαν  οι  λόγοι  εγγραφής  του  και
έχουμε από 4.000,00 € σε 3.212,30 € 

- 787,70

20/6265.01 Συντήρηση  και  επισκευή  επίπλων  και
λοιπού εξοπλισμού σκευών διαγράφουμε το
ποσό  των  500,00  €  καθώς  εξέλειπαν  οι

 - 500,00



λόγοι εγγραφής του και έχουμε από 500,00
€ σε μηδενικό ποσό 

20/6422.01 Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων  υπαλλήλων  διαγράφουμε
το ποσό των 500,00 € καθώς εξέλειπαν οι
λόγοι  εγγραφής  του  και  έχουμε  από
1.000,00 € σε 500,00 € 

 - 500,00

20/6641.01 Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για
κίνηση αυτοκινήτων διαγράφουμε το ποσό
των 6.000,00 € καθώς εξέλειπαν οι λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 26.419,97 €
σε 20.419,97 € 

-  6.000,00

20/6672.02 Προμήθεια  ελαστικών  διαγράφουμε  το
ποσό των 1.500,00 € καθώς εξέλειπαν οι
λόγοι  εγγραφής  του  και  έχουμε  από
1.500,00 € σε μηδενικό ποσό 

 - 1.500,00

30/6063.02 Λοιπές  παροχές  σε  είδος  (γάλα)
διαγράφουμε το ποσό των 500,00 € καθώς
εξέλειπαν  οι  λόγοι  εγγραφής  του  και
έχουμε από 500,00 € σε μηδενικό ποσό

 -  500,00

30/6072.01 Δαπάνες  εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης
διαγράφουμε το ποσό των 400,00 € καθώς
εξέλειπαν  οι  λόγοι  εγγραφής  του  και
έχουμε από 400,00 € σε μηδενικό ποσό

 -   400,00

45/6262.02 Αποκομιδή  απορριμμάτων  νεκροταφείων
διαγράφουμε  το  ποσό  των  2.500,00  €
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 2.500,00 € σε μηδενικό ποσό

-  2.500,00

70/6041.01 Τακτικές  αποδοχές  εκτάκτων  για  κάλυψη
εκτάκτων  αναγκών  πυροπροστασίας
δημοτικών  κάμπιγκ  διαγράφουμε  το  ποσό
των  633,00  €  καθώς  εξέλειπαν  οι  λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 19.000,00 €
σε 18.367,00 €

- 633,00

70/6041.02 Αμοιβές  προσωπικού  για  υλοποίηση
προγράμματος  INTERREG IVC SUSTAIN
διαγράφουμε το ποσό των 288,69 € καθώς
εξέλειπαν  οι  λόγοι  εγγραφής  του  και
έχουμε από 2.000,00 € σε 1.771,31 € 

- 288,69

70/6054.01 Εργοδοτικές  εισφορές  Ι.Κ.Α.
(πυροπροστασίας  δημοτικών  κάμπινγκ)
διαγράφουμε  το  ποσό  των  456,38  €  και
έχουμε από 5.500,00 € σε 5.043,62 €

  - 456,38

70/6054.02 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για
υλοποίηση  προγράμματος  INTERREG IVC
SUSTAIN διαγράφουμε το ποσό των 200,00
€ καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του
και έχουμε από 200,00 € σε μηδενικό

  - 200,00

70/6054.04 ΤΣΜΕΔΕ  προσωπικού  για  υλοποίηση
προγράμματος  INTERREG IVC SUSTAIN
διαγράφουμε το ποσό των 700,00 € καθώς
εξέλειπαν  οι  λόγοι  εγγραφής  του  και
έχουμε από 700,00 € σε μηδενικό ποσό

   - 700,00



70/6112.05 Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για ετήσια
πιστοποίηση  λειτουργίας  δημοτικών
σφαγείων  διαγράφουμε  το  ποσό  των
3.000,00  €  καθώς  εξέλειπαν  οι  λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 3.000,00 €
σε μηδενικό ποσό

 - 3.000,00

70/6112.15 Ενέργειες  υποστήριξης  τοπικής  αγροτικής
ανάπτυξης  διαγράφουμε  το  ποσό  των
1.617,60  €  καθώς  εξέλειπαν  οι  λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 3.000,00 €
σε 1.382,40 € 

 - 1.617,60

70/6112.19 Εκπόνηση  προμελέτης  για  την  αξιοποίηση
βιομάζας  για  παραγωγή  ενέργειας
διαγράφουμε το ποσό των 3.000,00 € λόγω
έλλειψης πόρων στον προϋπολογισμό του
έτους 2013 και έχουμε από 3.000,00 € σε
μηδενικό ποσό 

 - 3.000,00

70/6275.01 Δαπάνες  καθαρισμού  και  αποκομιδής
απορριμμάτων  περιβάλλοντος  χώρου  στις
τουριστικές  εγκαταστάσεις  του  Δήμου
διαγράφουμε το ποσό τω. 3.000,00 € λόγω
έλλειψης πόρων στον προϋπολογισμό του
έτους 2013 και έχουμε από 3.000,00 € σε
μηδενικό ποσό

 - 3.000,00

70/6422.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων διαγράφουμε 
το ποσό των 500,00 € καθώς εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουμε από 500,00
€ σε μηδενικό ποσό

    - 500,00

70/6633.01 Προμήθεια χημικού υλικού και λοιπών 
ειδών καθαριότητας και υγιεινής 
διαγράφουμε το ποσό των 2.000,00 € 
καθώς εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 2.000,00 € σε μηδενικό ποσό 

- 2.000,00

70/7111.01 Εξαγορά κοινοχρήστων (Ο.Τ. 32. ΟΤ. Γ121,
Ο.Τ.  Γ123)  στον  οικισμό  Χώρα
διαγράφουμε  το  ποσό  των  12.500,00  €
λόγω έλλειψης πόρων στον προϋπολογισμό
του  έτους  2013  και  θα  εγγραφεί  στον
προϋπολογισμό του έτους 2014 και έχουμε
από 12.500,00 € σε μηδενικό ποσό

- 12.500,00

70/7131.08 Προμήθεια  μεταχειρισμένου  ανατρεπόμενο
μικρού  φορτηγού  διαγράφουμε  τα  ποσό
των 7.000,00 € λόγω έλλειψης πόρων στον
προϋπολογισμό  του  έτους  2013  και  θα
εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  του  έτους
2014  και  έχουμε  από  7.000,00  €  σε
μηδενικό ποσό

  - 7.000,00

70/7134.03 Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τις  ανάγκες
υλοποίησης  της  πράξης  TRABYZHIE
Ελλάδα- Βουλγαρία διαγράφουμε το ποσό
των  7,16  €  καθώς  εξέλειπαν  οι  λόγοι
εγγραφής του και έχουμε από 2.556,46 σε
2.549,30 €

        - 7,16



70/7331.13 Αποκατάσταση υδρομάστευσης στους Κάτω
Καριώτες  (επιχορήγηση  ΥΠΕΣ  Πολιτική
Προστασία)  διαγράφουμε  το  ποσό  των
1.185,00  €  καθώς  μετά  την  σύνταξη  της
σχετικής  μελέτης  του  έργου  όπου
διαμορφώθηκε  ο  προϋπολογισμός  του
έργου, εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 13.100,00 € σε 11.915,00 € 

- 1.185,00

70/7333.06 Αποκατάσταση  αγροτικών  δρόμων  Παχιάς
Άμμου, Κρημνιώτισσας κλ.π. (επιχορήγηση
ΥΠΕΣ Πολιτική Προστασία) διαγράφουμε το
ποσό  των  3.085,00  €  καθώς   μετά  την
σύνταξη  της  σχετικής  μελέτης  του  έργου
όπου διαμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του
έργου, εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και
έχουμε από 15.000,00 € σε 11.915,00 € 

- 3.085,00

70/7312.03 Διάνοιξη  γεώτρησης  ύδρευσης  (ΣΑΤΑ)
διαγράφουμε  το  ποσό  των  4.000,00  €
(ΣΑΤΑ)  και  έχουμε  από  4.000,00  €  σε
μηδενικό  ποσό  σύμφωνα  με  την
προτεινόμενη  τροποποίηση  κατανομής
ΣΑΤΑ

- 4.000,00

70/7326.01 Επέκταση  –  συντήρηση  πλακοστρώσεων
και λοιπών κοινοχρήστων χώρων οικισμών
(ΣΑΤΑ) διαγράφουμε το ποσό των 5.694,40
€ και έχουμε από 5.694,40 € σε μηδενικό
ποσό  σύμφωνα  με  την  προτεινόμενη
τροποποίηση κατανομής ΣΑΤΑ

- 5.694,40

70/7425.03 Αποζημίωση  λήξης  σύμβασης  του  έργου
¨Επεξεργασία  λυμάτων  Καμαριώτισσας¨
διαγράφουμε με το ποσό των 50.939,57 €
λόγω έλλειψης πόρων στον προϋπολογισμό
του  έτους  2013  και  θα  εγγραφεί  στον
προϋπολογισμό του έτους 2014 και έχουμε
από 50.939,57 € σε μηδενικό ποσό 

- 50.939,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 153.806,62
€

Επίσης σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στην λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου προτείνεται να ενισχυθούν οι κάτωθι κωδικοί εξόδων:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00/6111.02 Αμοιβές  νομικών  και  συμβολαιογράφων

αυξάνουμε με το ποσό των 1.000,00 € και
έχουμε  από  17.000,00  €  σε  18.000,00  €
διότι  δεν  επαρκούν  τα  εγκεκριμένα  ποσά
για  την  κάλυψη  των  αμοιβών  που
προκύπτουν από τις υποθέσεις του Δήμου
που  έχουν  ανατεθεί  σε  πληρεξούσιους
δικηγόρους

 1.000,00

00/6151.01 Δικαιώματα  τρίτων  (ΔΕΗ  κ.λ.π.)  από  την
είσπραξη τελών και  φόρων αυξάνουμε με
το  ποσό των 1.000,00 €  και  έχουμε  από

 1.000,00



5.500,00 € 6.500,00 € διότι δεν επαρκούν
τα εγκεκριμένα ποσά για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών

00/6222.01 Τηλεφωνικά,  τηλεγραφικά  και  τηλετυπικά
τέλη  εσωτερικού  αυξάνουμε  με  το  ποσό
των 3.000,00 € και έχουμε από 6.700,00 €
σε  9.700,00  €  διότι  δεν  επαρκούν  τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

 3.000,00

00/6431.01 Έξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής
δραστηριοτήτων του Δήμου αυξάνουμε με
το  ποσό  των  46,00  €  και  έχουμε  από
5.230,00 σε 5.276,00 € διότι δεν επαρκούν
τα εγκεκριμένα ποσά για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών

     46,00

00/6433.01 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και
αντιπροσωπειών αυξάνουμε με το ποσό των
5,00  €  και  έχουμε  από  4.600,00  €  σε
4.605,00  €  διότι  δεν  επαρκούν  τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

      5,00

00/6492.01 Δικαστικά  έξοδα  και  έξοδα  εκτέλεσης
δικαστικών  αποφάσεων  ή  συμβιβαστικών
πράξεων  αυξάνουμε  με  το  ποσό  των
500,00  €  και  έχουμε  από  2.000,00  €  σε
2.500,00  €  διότι  δεν  επαρκούν  τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

    500,00

00/6711.01 Απόδοση σε σχολικές επιτροπής αυξάνουμε
με  το  ποσό  των 14.569,60  €  και  έχουμε
από 14.645,79 € σε 29.215,39 € σύμφωνα
με τα προϋπολογιζόμενα ποσά εσόδων που
πρέπει  να  αποδοθούν  στις  σχολικές
επιτροπές

14.569,60

10/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
κτιρίων του Δήμου αυξάνουμε με το ποσό
των 1.000,00 € και έχουμε από 5.250,00 €
σε  6.250,00  €  διότι  δεν  επαρκούν  τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

   1.000,00

15/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
κτιρίων του Δήμου αυξάνουμε με το ποσό
των 500,00 € και έχουμε από 2.500,00 €
σε  3.000,00  €  διότι  δεν  επαρκούν  τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

    500,00

25/6011.01 Τακτικές αποδοχές μονίμων αυξάνουμε με
το  ποσό των 3.500,00 €  και  έχουμε  από
24.733,74  €  σε  28.233,74  €  διότι  δεν
επαρκούν  τα  εγκεκριμένα  ποσά  για  την
κάλυψη των σχετικών δαπανών

  3.500,00



70/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
κτιρίων του Δήμου αυξάνουμε με το ποσό
των 1.500,00 € και έχουμε από 10.500,00
€ σε  12.000,00  €  διότι  δεν  επαρκούν  τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

  1.500,00

70/6641.01 Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για
κίνηση λεωφορείων αυξάνουμε με το ποσό
των 6.000,00 € και έχουμε από 16.000,00
€ σε 22.000,00 €  διότι δεν επαρκούν τα
εγκεκριμένα  ποσά  για  την  κάλυψη  των
σχετικών δαπανών

 6.000,00

70/7331.01 Συντήρηση επισκευή σχολικών κτιρίων 
αυξάνουμε με το ποσό των 3.800,00 € 
σύμφωνα με τα ποσά που έχουν εισπραχθεί
από χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 2013 και έχουμε
από 7.267,26 € σε 11.067,26 €

 3.800,00

70/7311.04 Ενέργειες αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
κ.λ.π.(ΣΑΤΑ) αυξάνουμε με το ποσό των 
9.969,40 € και έχουμε από 17.880,00 € σε 
27.849,40 € σύμφωνα με την προτεινόμενη
τροποποίηση κατανομής ΣΑΤΑ 

 9.969,40

8113.05 Φιλοξενίες τιμητικές διακρίσεις αυξάνουμε 
με το ποσό των 0,20 € και έχουμε από 
354,73 € σε 354,93 € διότι δεν επαρκούν 
τα εγκεκριμένα ποσά για την κάλυψη των 
σχετικών δαπανών

       
0,20

ΣΥΝΟΛΟ 46.390,20 € 

Επίσης σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν προτείνεται να δημιουργηθούν  οι
κάτωθι νέοι κωδικοί εξόδων:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00/6718.02 Απόδοση υπολοίπου χρηματοδότησης  της

πράξης TRABYZHIE Ελλάδα- Βουλγαρία 
στο Περιφερειακό  Ταμείο εγγράφουμε το 
ποσό των  3.293,48 € διότι μετά την 
ολοκλήρωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της εν λόγω  
πράξης, το ποσό αυτό αποτελεί υπόλοιπο 
και πρέπει να επιστραφεί 

  3.293,48

70/7323.05 Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 
(Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΥΜΑΘ) 
εγγράφουμε το ποσό των 50.000,00 € 
σύμφωνα με την αρίθμ. 5337/8-11-2013 
απόφαση του ΥΜΑΘ

50.000,00

70/7331.04 Αποκατάσταση χώρων φύλαξης 
μηχανολογικού εξοπλισμού (επιχορήγηση 
ΥΠΕΣ πολιτική προστασία) σύμφωνα με 
τις ανάγκες που προέκυψαν για την 
ασφαλή φύλαξη των οχημάτων και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου 

  4.270,00

57.563,48 €



                           
AN  ΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.742.585,70 1.711.990,81 1.637.085,47
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.294.393,65 1.805.879,32 1.831.191,14
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

125.472,32 125.472,32 125.472,32

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ & 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ

307.705,01 309.364,85 309.364,85

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

15.598,08 18.154,37 18.154,37

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

553.286,41 553.286,41 553.286,41

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ

4.039.041,17 4.524.148,08 4.474.554,56

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ 4.033.581,2 4.522.975,77 4.473.122,83
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.459,97 1.172,31 1.431,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

4.039.041,17 4.524.148,08 4.474.554,56

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 
εσόδων του Δήμου Σαμοθράκης.

Για την οικονομική  υπηρεσία
(Υπογραφή 

Παπανικολάου Μυρσίνη
ΠΕ Διοικητικού Γ΄ βαθμού

H Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπ’ όψιν της την
εισήγηση  του  Προέδρου  και  την  εισήγηση  της  Προϊσταμένης  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου: 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα
με  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  προκειμένου  να  μην  καταστεί
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής



απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χανός Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7088/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  14/7-10-2013  συνεδρίασης  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου

Σαμοθράκης.

Στην Σαμοθράκη , σήμερα 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την 6919/4-11-

2013  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  συμβούλους

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/10.

ΘΕΜΑ  7ο:  Περί  απ’  ευθείας  ανάθεσης  του  έργου  «Aποκατάσταση-Υδρομάστευσης

Καρυωτών»

   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 100

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
6. Χανός Γεώργιος 1. Λάζανδρέας Κων/νος
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2 Σταφυλάς Ιωάννης
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι 

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 7o 

θέμα « Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση Υδρομάστευσης  στους Άνω 

Καρυώτες» προτείνω την συζήτησή του ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να 



αποφασίσουμε σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου 

Αποκατάσταση Υδρομάστευσης  στους Άνω Καρυώτες»  

Στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  οικονομικού  έτους  2013  που  συνέταξε  το  δημοτικό  συμβούλιο

περιλαμβάνεται  το  έργο  με  τίτλο  «Αποκατάσταση Υδρομάστευσης   στους  Άνω Καρυώτες»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.896,00 Ευρώ εκ των οποίων τα 1640,83 είναι για ΦΠΑ 16%, η

οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου. 

Για το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 18/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Σαμοθράκης.

Σύμφωνα  με  την  παρ  1  του  άρθρου  9  του  ΠΔ  171/87,  η  εκτέλεση  έργων  από

εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται

μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  όσα

ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι

αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την

περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με

απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για

την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά

την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά

στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών

εξόδων και όφελος εργολάβου. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η

Απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  αριθ.

Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης

με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547).  Το όριο της απευθείας  ανάθεσης από τη

δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης

έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων,

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών

(10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες

τις  κοινότητες  της  χώρας.  Προκειμένου  για  ηλεκτρομηχανολογικά  έργα  τα  παραπάνω ποσά

μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8



άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης  με  την  παρ  9  του  άρθρου  21  του  Ν.  3731/08  ορίστηκαν  τα  εξής:  "Οι  διατάξεις  της

παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο

συλλογικό  όργανο  των  Δήμων  που  αποφασίζει  για  την  απευθείας  ανάθεση  μικρών  έργων  ή

εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση

του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  (Απόφαση  ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.

294/28.3.1986  (ΦΕΚ 137 Β),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ομοία  Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992

(ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141

Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις

ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Τέλος θέτω υπόψη της επιτροπής την προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων Βίτσα Βασιλείου

του Παναγιώτη και προτείνω την ανάθεση του έργου σε αυτόν, επειδή ο προϋπολογισμός του έργου

είναι κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

15. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84

16. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87

17. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010 

18. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06

19. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93

20. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ

Β 547) 

21. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

22. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29

παρ 1 περιπτ. ε

23. την υπ’ αριθ 18/2013 μελέτη του έργου

24. τη σχετική  προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων 

25. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4

παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1

περιπτ. ε

26. το  γεγονός  ότι  το  παραπάνω  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  και

http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc
http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc


προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ψηφίζει Πίστωση 11.896,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7331.13 του προϋπολογισμού του έτους

2013 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον Βίτσα Βασίλειο του Παναγιώτη έναντι του ποσού των

11.860,48 € με ΦΠΑ. (Δεν περιλαμβάνονται εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτες δαπάνες). 

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σαράντα μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης και

παρέχεται με εγγυητική επιστολή του Βίτσα Βασιλείου του Παναγιώτη

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Aρ. Πρωτ:7089/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  14/8-11-2013  συνεδρίασης  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου

Σαμοθράκης.

Στην  Σαμοθράκη  ,  σήμερα  8-11-2013  και  ώρα  12:00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την 6919/4-11-

2013   πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  συμβούλους

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/10.

ΘΕΜΑ 8ο: Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Aποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Άνω

Μεριάς».

   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 101

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
10. Χανός Γεώργιος 1. Σταφυλάς Ιωάννης
11. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2. Λαζανδρέας Κων/νος
12. Κυλίμος Νικόλαος
13. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι 

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 8o 

θέμα « Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Άνω 

Μεριάς» προτείνω την συζήτησή του ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να 

αποφασίσουμε σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα



Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου 

Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Άνω Μεριάς»  

Στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  οικονομικού  έτους  2013  που  συνέταξε  το  δημοτικό  συμβούλιο

περιλαμβάνεται  το  έργο  με  τίτλο  «Aποκατάσταση  Αγροτικής  οδοποιίας  Άνω  Μεριάς.»,

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.890,00€ εκ των οποίων τα 1.640,00 € είναι για ΦΠΑ 16%, η οποία

έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου στον ΚΑ70/7333.06.

Για το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν  19/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Σαμοθράκης. 

Σύμφωνα  με  την  παρ  1  του  άρθρου  9  του  ΠΔ  171/87,  η  εκτέλεση  έργων  από

εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται

μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  όσα

ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι

αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την

περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με

απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για

την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά

την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά

στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών

εξόδων και όφελος εργολάβου. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η

Απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  αριθ.

Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης

με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547).  Το όριο της απευθείας  ανάθεσης από τη

δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης

έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων,

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών

(10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες

τις  κοινότητες  της  χώρας.  Προκειμένου  για  ηλεκτρομηχανολογικά  έργα  τα  παραπάνω ποσά

μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8

άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης  με  την  παρ  9  του  άρθρου  21  του  Ν.  3731/08  ορίστηκαν  τα  εξής:  "Οι  διατάξεις  της



παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο

συλλογικό  όργανο  των  Δήμων  που  αποφασίζει  για  την  απευθείας  ανάθεση  μικρών  έργων  ή

εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση

του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  (Απόφαση  ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.

294/28.3.1986  (ΦΕΚ 137 Β),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ομοία  Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992

(ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141

Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις

ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Τέλος θέτω υπόψη της επιτροπής την προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων Βίτσα Βασιλείου

και  προτείνω  την  ανάθεση  του  έργου  σε  αυτόν,  επειδή  ο  προϋπολογισμός  του  έργου  είναι

κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

27. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84

28. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87

29. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010 

30. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06

31. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93

32. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ

Β 547) 

33. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

34. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29

παρ 1 περιπτ. ε

35. την  υπ’  αριθ  19/2013 μελέτη  του  έργου  που  συνέταξε  η  τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου

Σαμοθράκης

36. τη σχετική  προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων 

37. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4

παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1

περιπτ. ε

38. το  γεγονός  ότι  το  παραπάνω  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  και

προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc
http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ψηφίζει Πίστωση 11.890,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7333.06 του προϋπολογισμού του έτους

2013 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον Βίτσα Βασίλειο έναντι του ποσού των 11.890,00€ με

ΦΠΑ. (Δεν περιλαμβάνονται εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτες δαπάνες). 

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σαράντα μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης και

παρέχεται με εγγυητική επιστολή του Βίτσα Βασιλείου. 

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ:6999/8-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  14/8-11-2013  συνεδρίασης  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου

Σαμοθράκης.

Στην  Σαμοθράκη  ,  σήμερα  8-11-2013  και  ώρα  12:00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου



Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την 6919/4-11-

2013   πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  συμβούλους

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/10.

ΘΕΜΑ 9o: Περί ανάκλησης της απόφασης 71/2012 Οικονομικής Επιτροπής περί απ’ ευθείας

ανάθεσης του έργου <<Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου>>

   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 102

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
14. Χανός Γεώργιος 1.Σταφυλάς Ιωάννης
15. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2.Λαζανδρέας Κων/νος
16. Κυλίμος Νικόλαος
17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 7o

θέμα  «Περί  ανάκλησης  της  απόφασης  71/2013  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  απ’ ευθείας

ανάθεσης του έργου <<Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου>> προτείνω την συζήτησή του ως

εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος  «Περί ανάκλησης της απόφασης 71/2013 

Οικονομικής Επιτροπής περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου <<Συντήρηση κύριου οδικού 

δικτύου>>.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2013 που συνέταξε το δημοτικό συμβούλιο 

περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου», προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 5.800,00€ εκ των οποίων τα 800,00€ είναι για ΦΠΑ 16%, η οποία έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου. 

Για  το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 7/2013 μελέτη  της  τεχνικής  υπηρεσίας  του Δήμου

Σαμοθράκης. Το έργο αυτό είχε ανατεθεί με απ’ ευθείας ανάθεση  με την απόφαση 71/2013 της

Οικονομικής Επιτροπής στην  construction E.E η οποία εργοληπτική εταιρεία  δεν προσκόμισε τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και  ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ανάκληση της υπ’ αρίθμ 71/2013

απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  να  ανατεθεί  σε  νέο  εργολήπτη  ή  στον  ίδιο  αν

τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αυτή.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Ανακαλεί την απόφαση αρ. 71/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης για τους

λόγους που προαναφέραμε. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ:7013/8-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  14/8-11-2013  συνεδρίασης  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου

Σαμοθράκης.

Στην  Σαμοθράκη  ,  σήμερα  8-11-2013  και  ώρα  12:00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την 6919/4-11-

2013   πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  συμβούλους

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/10.

ΘΕΜΑ 10ο : Περί ανάκλησης της απόφασης 74/2012 Οικονομικής Επιτροπής περί απ’ ευθείας

ανάθεσης του έργου <<Συντήρηση Eπισκευή Περίφραξης Κάμπινγκ>>

   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 103

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
18. Χανός Γεώργιος 1.Σταφυλάς Ιωάννης
19. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2.Λαζανδρέας Κων/νος
20. Κυλίμος Νικόλαος
21. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 7o

θέμα  «Περί  ανάκλησης  της  απόφασης  74/2013  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  απ’ ευθείας

ανάθεσης του έργου «Συντήρηση Επισκευή Περίφραξης Κάμπινγκ» προτείνω την συζήτησή

του ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος  «Περί ανάκλησης της απόφασης 74/2013 



Οικονομικής Επιτροπής περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση- Επισκευή 

Περίφραξης Κάμπινγκ.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2013 που συνέταξε το δημοτικό συμβούλιο 

περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «Συντήρηση Επισκευή Περίφραξης Κάμπινγκ», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.003,16€ εκ των οποίων τα 522,16€ είναι για ΦΠΑ 16%, η οποία έχει

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου. 

Για το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 10/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Σαμοθράκης. Το έργο αυτό είχε ανατεθεί με απ’ ευθείας ανάθεση  με την απόφαση 74/2013 της

Οικονομικής Επιτροπής στην  construction E.E η οποία εργοληπτική εταιρεία  δεν προσκόμισε τα

απαραίτητα δικαιολογητικά και  ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ανάκληση της υπ’ αρίθμ 74/2013

απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  να  ανατεθεί  σε  νέο  εργολήπτη  ή  στον  ίδιο  αν

τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αυτή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Ανακαλεί την απόφαση αρ. 74/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης για τους

λόγους που προαναφέραμε. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ:7051/11-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  14/8-11-2013  συνεδρίασης  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου

Σαμοθράκης.

Στην Σαμοθράκη , σήμερα 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την 6919/4-11-

2013  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  συμβούλους

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/10.

ΘΕΜΑ 11ο Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου»

   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 104

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
22. Χανός Γεώργιος 1. Λαζανδρέας Κων/νος
23. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2. Σταφυλάς Ιωάννης
24. Κυλίμος Νικόλαος
25. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 11o

θέμα «Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου »προτείνω

την συζήτησή του ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος  «Περί  απ' ευθείας ανάθεσης του έργου

Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου.

Στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  οικονομικού  έτους  2013  που  συνέταξε  το  δημοτικό  συμβούλιο



περιλαμβάνεται  το  έργο  με  τίτλο  «Συντήρηση  κύριου  οδικού  δικτύου»προϋπολογιζόμενης

δαπάνης 5.800,00 Ευρώ εκ των οποίων τα 800,00 είναι για ΦΠΑ 16%, η οποία έχει προβλεφθεί

στον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου. 

Για  το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 7/2013 μελέτη  της  τεχνικής  υπηρεσίας  του Δήμου

Σαμοθράκης.  

Σύμφωνα  με  την  παρ  1  του  άρθρου  9  του  ΠΔ  171/87,  η  εκτέλεση  έργων  από

εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται

μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  όσα

ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι

αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την

περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με

απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για

την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά

την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά

στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών

εξόδων και όφελος εργολάβου. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η

Απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  αριθ.

Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης

με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547).  Το όριο της απευθείας  ανάθεσης από τη

δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης

έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων,

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών

(10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες

τις  κοινότητες  της  χώρας.  Προκειμένου  για  ηλεκτρομηχανολογικά  έργα  τα  παραπάνω ποσά

μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8

άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης  με  την  παρ  9  του  άρθρου  21  του  Ν.  3731/08  ορίστηκαν  τα  εξής:  "Οι  διατάξεις  της

παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο

συλλογικό  όργανο  των  Δήμων  που  αποφασίζει  για  την  απευθείας  ανάθεση  μικρών  έργων  ή

εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση

του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  (Απόφαση  ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.



294/28.3.1986  (ΦΕΚ 137 Β),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ομοία  Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992

(ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141

Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις

ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Τέλος θέτω υπόψη της επιτροπής την προσφορά του εργολήπτη Δημοσίων έργων Βίτσα Βασιλείου

και  προτείνω  την  ανάθεση  του  έργου  σε  αυτόν,  επειδή  ο  προϋπολογισμός  του  έργου  είναι

κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

39. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84

40. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87

41. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010 

42. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06

43. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93

44. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ

Β 547) 

45. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

46. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29

παρ 1 περιπτ. ε

47. την υπ’ αριθ 7/2013 μελέτη του έργου

48. τη σχετική  προσφορά του εργολήπτη

49. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4

παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1

περιπτ. ε

50. το  γεγονός  ότι  το  παραπάνω  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  και

προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc
http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ψηφίζει Πίστωση 5.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7333.04 του προϋπολογισμού του έτους

2013 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολήπτη Δημοσίων έργων Βίτσα Βασίλειο έναντι του

ποσού  των  5.800,00  €  με  ΦΠΑ.  (Δεν  περιλαμβάνονται  εργολαβικό  όφελος  και  απρόβλεπτες

δαπάνες). 

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σαράντα μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης και

παρέχεται με εγγυητική επιστολή του Βίτσα Βασιλείου

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΔΑ: ΒΛ11Ω1Λ-ΛΛΗ                  

ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ:7054/11-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  14/8-11-2013  συνεδρίασης  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου

Σαμοθράκης.

Στην Σαμοθράκη , σήμερα 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την 6919/4-11-

2013  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  συμβούλους

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/10.

ΘΕΜΑ 12ο  Περί  απ’ ευθείας  ανάθεσης  του  έργου  «Συντήρηση  –  Επισκευή  Περίφραξης

Κάμπινγκ »

   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:105 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
26. Χανός Γεώργιος 1. Λάζανδρέας Κων/νος
27. Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2 Σταφυλάς Ιωάννης
28. Κυλίμος Νικόλαος
29. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5. Γαλατούμος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 12o

θέμα «Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Περίφραξης  Κάμπινγκ

»προτείνω την συζήτησή του ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να αποφασίσουμε

σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος  «Περί απ' ευθείας ανάθεσης του έργου 

Συντήρηση επισκευή Περίφραξης Κάμπινγκ.



Στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  οικονομικού  έτους  2013  που  συνέταξε  το  δημοτικό  συμβούλιο

περιλαμβάνεται  το  έργο  με  τίτλο  «  Συντήρηση-Επισκευή  Περίφραξης  Κάμπινγκ  »,

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.003,16 Ευρώ εκ των οποίων τα 522,16 είναι για ΦΠΑ 16%, η οποία

έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου. 

Για το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 10/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.  

Σύμφωνα  με  την  παρ  1  του  άρθρου  9  του  ΠΔ  171/87,  η  εκτέλεση  έργων  από

εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται

μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  όσα

ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι

αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την

περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με

απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για

την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά

την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά

στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών

εξόδων και όφελος εργολάβου. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η

Απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  αριθ.

Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης

με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547).  Το όριο της απευθείας  ανάθεσης από τη

δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης

έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων,

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών

(10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες

τις  κοινότητες  της  χώρας.  Προκειμένου  για  ηλεκτρομηχανολογικά  έργα  τα  παραπάνω ποσά

μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8

άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης  με  την  παρ  9  του  άρθρου  21  του  Ν.  3731/08  ορίστηκαν  τα  εξής:  "Οι  διατάξεις  της

παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο

συλλογικό  όργανο  των  Δήμων  που  αποφασίζει  για  την  απευθείας  ανάθεση  μικρών  έργων  ή

εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση

του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  (Απόφαση  ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.



294/28.3.1986  (ΦΕΚ 137 Β),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ομοία  Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992

(ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141

Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις

ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Τέλος θέτω υπόψη της επιτροπής την προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων Βίτσα Βασιλείου

του Παναγιώτη  και προτείνω την ανάθεση του έργου σε αυτήν, επειδή ο προϋπολογισμός του

έργου είναι κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

51. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84

52. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87

53. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010 

54. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06

55. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93

56. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ

Β 547) 

57. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

58. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29

παρ 1 περιπτ. ε

59. την υπ’ αριθ 10/2013 μελέτη του έργου

60. τη σχετική  προσφορά του εργολήπτη

61. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης

που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4

παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1

περιπτ. ε

62. το  γεγονός  ότι  το  παραπάνω  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  και

προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ψηφίζει Πίστωση 4.003,16 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70/7331.12 του προϋπολογισμού του έτους

http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc
http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc


2013 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δημοσίων έργων Βίτσα Βασιλείου έναντι του

ποσού  των  4.003,16  €  με  ΦΠΑ.  (Δεν  περιλαμβάνονται  εργολαβικό  όφελος  και  απρόβλεπτες

δαπάνες). 

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σαράντα μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης και

παρέχεται με εγγυητική επιστολή του Βίτσα Βασιλείου.

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Αρ. πρωτ. 7057/11-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη, σήμερα,  8-11-2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ,  ύστερα από την 6919/4-

11-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους,

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 13ο Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου

Αριθμ.Αποφ.:106

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
11.Χανός Γεώργιος 1. Σταφυλάς Ιωάννης
12.Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2.Λαζανδρέας Κων/νος
13.Κυλίμος Νικόλαος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
14.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
15. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο  θέμα   εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σας γνωρίζω ότι 

από την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει προκύψει το 13o 

θέμα « Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου» προτείνω την 

συζήτησή του ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά :

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι είναι ζήτημα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου :

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για 

υποθέσεις του Δήμου»  

Με την περίπτωση ιε  της  παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται  ότι  η  Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για  την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε  δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα
δικαστήρια
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 
Στο Δήμο μας έχουν προκύψει τα θέματα 1. Κατάθεσης έφεσης κατά της 346/2013 απόφασης



του  Ειρηνιδικίου  Αλεξανδρούπολης  και   προσδιορισμός   αυτής  στο  Mονομελές  Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης,καθώς και κοινοποίησης της  στην ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ καθώς και
προσδιορίσμός  δικασίμου  και  παράστασης  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στις
7-5-2014  για  να  ασκήσει   εφεση  του  Δήμου  κατά  της  ανωτέρω  απόφασης,  για  τα  οποία
απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία   αντιμισθία  στο  Δήμο,  (είτε  αυτοί  που  έχουν  προσληφθεί  δεν  έχουν  δικαίωμα  να
παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια), προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για
τις ανωτέρω υποθέσεις την  Κυριακού Διαμαντούλα του Ανδρέα.
Σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων  91 παραγρ.1 ,  92 παραγρ.1 και  98 παραγρ.1 του
ν.δ/τος 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων»:

«  Ο  Δικηγόρος  δικαιούται  να  λάβει  παρά  του  εντολέως  αυτού,  πλην   της  δαπάνης
δικαστηριακής ή άλλης την οποίαν  εξ  ιδίων  κατέβαλε  και  αμοιβήν διά πάσαν εργασίαν
αυτού δικαστικήν ή εξώδικον.» (91 παραγρ.1)

«Τα της αμοιβής του Δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με έγγραφη  συμφωνία τούτου και του
εντολέως του ή του αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της
δίκης είτε μέρος ή κατ` ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές εργασίες, οριζόμενες
από  διατάξεις  αναγκαστικού  δικαίου  ως  υποχρεωτικές  ελάχιστες  αμοιβές  για  την  παροχή
δικηγορικών  υπηρεσιών  σχετιζομένων  με  την  έναρξη  και  διεξαγωγή  δίκης  ή  διαδικασίας
εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς και για τη διενέργεια εξωδικαστικών νομικών εργασιών, παύουν
να ισχύουν.

 Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής
για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή
διαδικασίας  εκούσιας  δικαιοδοσίας,  ισχύουν  οι  οριζόμενες  σύμφωνα  με  τα  κατωτέρω
νόμιμες αμοιβές. Με βάση τις νόμιμες αμοιβές διενεργείται από τα Δικαστήρια η επιδίκαση
δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών στην περίπτωση
που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 178 παράγραφος 1. Επίσης βάσει αυτών προσδιορίζεται η αμοιβή του διοριζόμενου
δικηγόρου υπηρεσίας επί παροχής νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α`)
ή  επί  διορισμού  δικηγόρου  κατά  το  άρθρο  200  του  Κ.Πολ.Δ.  σε  περίπτωση  παροχής
ευεργετήματος πενίας ή επί αυτεπάγγελτου διορισμού δικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις.

 Όπου  στις  διατάξεις  των  άρθρων 98-102,  104-123.  125-134,  139-156,  167  και  169  του
παρόντος Κώδικα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου που περιέχει ρύθμιση περί
αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή
δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά σε «ελάχιστα όρια αμοιβών»
ή «ελάχιστες αμοιβές» ή «αμοιβές», νοούνται εφεξής οι «νόμιμες αμοιβές» κατά την
έννοια των προηγούμενων εδαφίων.

 Από τις οριζόμενες στην κ.υ.α. υπ` αριθμ. 1117864/2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΕΚ 2422 Β`) ως
υποχρεωτικές  «ελάχιστες  αμοιβές»,  εξακολουθούν να ισχύουν,  αλλά εφεξής ως «νόμιμες
αμοιβές»  κατά  τη  ρύθμιση  των  προηγούμενων  εδαφίων,  μόνον  εκείνες  (του  Κεφαλαίου  Ι
«Παραστάσεις σε Δικαστήρια»), οι οποίες αναφέρονται στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών
σχετιζομένων με  την έναρξη και  διεξαγωγή δίκης  ή  διαδικασίας  εκούσιας  δικαιοδοσίας…….»
(διάταξη  της  παρ.1  του άρθρου  92  του Κώδικα  Δικηγόρων,  όπως αντικαταστάθηκε  από  το
άρθρο 8 παρ.6α Ν.3919/2011)

«Εν ελλείψει ειδικής συμφωνίας, το ελάχιστον ποσόν της αμοιβής  του   Δικηγόρου  ορίζεται
κατά  τας  διατάξεις  των  επομένων  άρθρων  αυξανόμενον κατά την κρίσιν του δικαστού ή του
δικαστηρίου,  αναλόγως  της   επιστημονικής   εργασίας,   της   αξίας   και   του  είδους  της
διεκπεραιωθείσης   υποθέσεως,   του   καταναλωθέντος    χρόνου,    της  σπουδαιότητας  της
διαφοράς,  των  ιδιαζουσών αυτή περιστάσεων και εν γένει των καταβληθεισών δικαστικών ή
εξωδίκων ενεργειών.» (98 παραγρ.1)



Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  91 παραγρ.1,  92 παραγρ.1 και  98 παραγρ.1 του
ν.δ/τος 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (ΦΕΚ 235 Α΄) σε περίπτωση ανάθεσης
από Ο.Τ.Α. εντολής σε δικηγόρο για υπεράσπιση των συμφερόντων του, είτε δικαστικά είτε
εξώδικα  τα προβλεπόμενα νόμιμα όρια αμοιβής είναι τα μόνα υποχρεωτικά για Δήμο
(βλ.  και  την  υπ’  αριθμ.  1085081/1473/Α  0012/24.9.2003  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης ΦΕΚ τ.Β 1960/31.12.2003 που ορίζει τις ελάχιστες
αμοιβές  των  δικηγόρων),  εκτός  αν,  λόγω  της  σοβαρότητας  ή  της  ιδιαιτερότητας  της
συγκεκριμένης υπόθεσης,  συμφωνηθεί  μεγαλύτερη αμοιβή,  η οποία όμως δεν πρέπει  να
υπερβαίνει τα κατά περίπτωση εύλογα όρια, για να μπορεί να χαρακτηρισθεί ως λειτουργική
δαπάνη.. (Πράξη Ι Τμήματος 77/2008)

Από 1/1/2008 και μέχρι σήμερα ισχύει ο πίνακας ελάχιστων αμοιβών (πλέον νόμιμων αμοιβών)
δικηγόρων που ορίζει η ΚΥΑ     Αρ. Πρωτ.: 1117864/2297/ A0012/2007 (ΠΟΛ 1146)  
Με βάση τα παραπάνω θα καθοριστεί και η αμοιβή της  δικηγόρου Κυριακού Διαμαντούλας του
Ανδρέα. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
63. την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
64. την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
65. το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο,

(είτε  αυτοί  που  έχουν  προσληφθεί  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  σε  ανώτατα
δικαστήρια)

66. τον Κώδικα περί Δικηγόρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αναθέτει  τον δικαστικό  χειρισμό της υπόθεσης  1 Κατάθεσης έφεσης κατά της 346/2013
απόφασης  του  Ειρηνιδικίου  Αλεξανδρούπολης  και   προσδιορισμός   αυτής  στο  Mονομελές
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης,καθώς και κοινοποίησης της  στην ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ
καθώς  και   προσδιορίσμός   δικασίμου   και   παράστασης   στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης  στις  7-5-2014  για  να  ασκήσει   εφεση  του  Δήμου  κατά  της  ανωτέρω
απόφασης,στην  δικηγόρο,  Κυριακού  Διαμαντούλα  του  Ανδρέα  την  οποία  προσλαμβάνει  ως
πληρεξούσια δικηγόρο των παραπάνω  υποθέσεων.    
Β. Ο  καθορισμός  της  αμοιβής  του  παραπάνω  δικηγόρου  θα  γίνει  με  βάση  τις  νόμιμες
δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από την προαναφερόμενη ισχύουσα ΚΥΑ. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χανός Γεώργιος

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/images/site/2/12190_2007-pol-1146.doc


ΑΔΑ: ΒΛ19Ω1Λ-ΜΒΨ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. :7067/12-11-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/8-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη, σήμερα,  8  Noεμβρίου    και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του

Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ,  ύστερα από την

6919/4-11-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους

συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 5ο Περί καθορισμού κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση  ελαιοκτήματος στην θέση Μεταξίνι.

Αριθμ.Αποφ.:98

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
67.Χανός Γεώργιος 1. Λάζανδρέας Κων/νος 
68.Κεχαγιόγλου Στυλιανός 2. Σταφυλάς Ιωάννης
69.Κυλίμος Νικόλαος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
70.Ρεμποιύτζιας Θεόδωρος
71. Γαλατούμος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα εκτός ημερήσιας  διάταξης είπε τα εξής: 

Με την υπ’  αριθμόν 211/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η

εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω :

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ

1 Μεταξίνι 250,00 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.1 του ΔΚΚ: «Η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας,

που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή  κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα

όρια και την έκταση,  εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα

από απόφαση του  δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του

Δήμου ή της  Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται

ότι η έκταση  δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.  Με απόφαση

της  δημαρχιακής  (ήδη  οικονομικής)  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου

ορίζονται το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι  λοιποί όροι της δημοπρασίας, και



μπορεί να απαγορευθεί να συμμετάσχουν στη δημοπρασία  ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων

εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων». (άρθρο 1 ΠΔ 270/81 και 72 Ν.3852/2010)

Καλείται η οικονομική επιτροπή να καθορίσει το ύψος του κατώτατου ορίου του μισθώματος και

τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

2) το άρθρο 195 παρ.1 του ΔΚΚ

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την υπ’ αριθμόν 209/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

5) τα χαρακτηριστικά του  συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής: 

1) Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης 

Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται :

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ

Α/Α Θέση Προτεινόμενο  κατώτατο  τίμημα

σε €
1 Μεταξίνι 250,00

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που

αναφέρεται  παρακάτω.  Η  δημοπρασία  μπορεί  να  συνεχιστεί  και  πέραν  της  οριζόμενης  στη

διακήρυξη  ώρας,  εφ'  όσον  εξακολουθούν  άνευ  διακοπής  οι  προσφορές.  Για  τη  συνέχιση  της

δημοπρασίας  και  πέραν της  οριζόμενης  ώρας αποφασίζει  η  Επιτροπή ,  η  απόφαση της  οποίας

καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι  προσφορές  των πλειοδοτών αναγράφονται  στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως  μετά  του

ονοματεπωνύμου  του  πλειοδότη.  Πάσα  προσφορά  είναι  δεσμευτική  δια  τον  εκάστοτε

πλειοδοτούντα,  η  δέσμευση  δε  αύτη  μεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  



Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να  δηλώσει  τούτο  προς  την  επί  της

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει

στη δημοπρασία,  επειδή δεν πληροί  τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους,

αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η  δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  την  …../……/…….,  ώρα  ………..  στο  Δημοτικό  κατάστημα

………………………………..

4) Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται ετησίως για κάθε κτήμα ως εξής

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ

Α/Α Θέση Προτεινόμενο  κατώτατο  τίμημα

σε € ετήσιο
1 Μεταξίνι 250,00 ΕΥΡΩ

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα

πρακτικά της  δημοπρασίας  και  έτσι  καθίσταται  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον υπεύθυνος  με

αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  προς  αποζημίωση  από  τη  μη  έγκριση  των

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει

αντίστοιχη αρμοδιότητα. 



7) Σύμβαση 

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  όπως  εντός  δέκα  ημερών  από  την  κοινοποίηση,  που

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την

σύνταξη και  υπογραφή της  σύμβασης,  άλλως και  η  κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει  υπέρ  του

δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το

μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά  το  πέρας  της  παραπάνω  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών  η  σύμβαση  θεωρείται  ότι

καταρτίστηκε οριστικά. 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα  χρόνια  

Εξάλλου προβλέπεται παράταση επαγγελματικής μίσθωσης, εάν ζητηθεί, άλλα … (….) έτη, έως τη
συμπλήρωση δωδεκαετίας.      

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με   +4%

του  δείκτη  τιμών  καταναλωτή  επί  του  ετήσιου  μισθώματος  του  εκάστοτε  προηγούμενου

μισθωτικού έτους.

Σαφώς  σε  κάθε  περίπτωση  το  μηνιαίο  μίσθωμα  δεν  θα  μπορεί  να  είναι  κατώτερο  από  το

καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που

θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας

αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε τέλος του μισθωτικού έτους, στο Ταμείο του Δήμου Σαμοθράκης.

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς  είναι  δεκτός  στην  δημοπρασία,  αν  δεν  προσαγάγει,  για  την  συμμετοχή  του  στη

δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως

παρακαταθήκης  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητική  επιστολή

ανεγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  βεβαίωση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  περί



παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο

οποίος  ενεργεί  για  λογαριασμό  του  διαγωνιζομένου,  ομολογιών  Δημοσίου,  Τραπέζης,  ή

Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο

(1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου,  τις υπέρ αυτού

δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι

σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι  τoυ μισθωτή,  oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ

μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ. 

.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη

διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του

δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  σε  δύο  τοπικές  εφημερίδες  του  Νομού  Έβρου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη 



16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'  αυτήν

πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη

διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται

να υπογράψουν τα πρακτικά,  ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον

τελευταίο  πλειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν

προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του

εγγυητή αυτού,  ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται  το επ'  ονόματι  τούτου κατακυρωθέν

ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του  δημάρχου

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης,  πέντε  (5)  τουλάχιστον

ημέρας  προ  της  ημέρας  της  διενέργειας  της  δημοπρασίας,  διεξάγεται  δε  σύμφωνα  με  τα  όσα

αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της  δημοπρασίας  ενεργείται  με  βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την

προηγούμενη δημοπρασία.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο ΕΣΌΔΩΝ , τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες και ώρες. .Διεύθυνση ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Τηλέφωνο:25513 50802 FAX:25510 41204

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι ………………………



Β. Βάσει  των  παραπάνω  όρων  θα  καταρτιστεί  η  διακήρυξη  της  δημοπρασίας,  η  οποία  θα

δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                         ΧΑΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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