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ΑΝΠΝΟΝΝΠΝΑΝΝΜΝΑ 

πσΝ κΝπλαε δεσΝ αε δεάμ υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝαλδγ. 27 
βμΝ24βμ Οε πίλέκυΝβί1θ 

ΑλδγηόμΝΑπόφα βμΝΝ285 
 

           ΘΝ ΝΜΝΑΝΝ5ο: 6β η λδεάΝαθαησλφπ βΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ 
                                λΫξκθ κμΝΫ κυμέ 
 

 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ
(ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ 24β κυΝ ηβθσμΝ Οε πίλέκυΝ κυΝ
Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ υ Ϋλα εαδΝ υλαΝ 18:00,Ν υθάζγ Ν Ν
αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ19166/20-10-

2016 πλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝεέΝΠ ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ β,ΝβΝκπκέαΝθσηδηαΝ
εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝ
γκηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέ87/7-6-βί1ί),Νπ λέΝ“ΝΫαμΝ λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ
ΤΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - ΠλσΰλαηηαΝ ΚαζζδελΪ βμ”,Ν Ν εαγΫθαθΝ

βηκ δεσΝ τηίκυζκ,Ν κυμΝ πλκΫ λκυμΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ
εκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμ,ΝΙ γηέαμ,Ν ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεαδΝ κθΝ άηαλξκ εέΝΓΚΙΩΝ Ν ζεέΝ
Γ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ, πλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ

αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ
υθσζκυΝ έεκ δΝ π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ
εακε υΝ(1κ), κΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 

ΠΝ αΝ λΝ όΝ θΝ Ν εΝ μ: 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,Ν
γέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν ζέΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν ηέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν
θέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν ιέΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν κέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν λέΚκλ αζάΝ
π βλέα,Ν 1ίέΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ,Ν 11έΡκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ, 
1βέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν1γέΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκμ, 14.ΛκΰκγΫ βμΝΚπθήθκμ,Ν
1ηέΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ, 1θέ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν 1ιέΠΫ λκυΝ Θ σ πλκμ,Ν
18έ βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέ 

 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ παλ υλέ εκθ κΝ εαδΝ κδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ
υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ Κκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ,Ν ΰέπθΝ
Θ κ υλπθ ΤΝ Ι γηέαμ ά κδΝ εαΝ θ ΪθκυΝ ζΫθβ, εέΝ Κπθ αθ άμΝ - 
εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμ ΤΝ εέΝ άηκυΝ Κπθήθκμ,Ν αθ έ κδξα, εαγυμΝ εαδΝ κΝ
Πλσ λκμΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ 
 

 ΑΝ πΝ όΝ θΝ Ν εΝ μμΝ 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέπτλκυΝ Κπθήθκμ,Ν γέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν
ζέΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν θέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν
7. αλ ζΪμΝΠαθαΰδυ βμ,Ν8.ΚκφδθΪμΝ ζέαμ, λέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεάέ 
 

 ΠλδθΝ βΝ υαά β βΝ κπκδκυ άπκ Ν γΫηα κμ πλκ άζγαθΝ κδΝ βηκ δεκέΝ
τηίκυζκδΝ εεέΝ ΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν πκυΝ παλΫη δθαθΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμ εαδΝΚκφδθΪμΝ ζέαμΝπκυΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βΝ υαά β βΝ
κυΝζκυ γΫηα κμέ 



 
πέΝ κυΝ 5κυ  γΫηα κμ βμΝ βη λβ έαμΝ δΪ αιβμ κΝ εέΝ Πλσ λκμ Ϋγ  

υπσοβ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκ,Ν κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδμ 
1. Ν υπ’Ν αλδγέΝ βλιή1θ-11-βί1ηΝ ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ,Ν μθΚΓ ΩΛγ-Σ Γ) 

πσφα βΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ, βΝ κπκέαΝ θκηδηκπκδάγβε Ν η Ν βθΝ υπ’Ν αλδγέΝ
361/9287/08-02-βί1θΝ ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ)Ν σηκδα κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ

πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Π ζκπκθθά κυ,Ν υ δεάμΝ Ν ζζΪ αμΝ εαδΝ Ικθέκυ,Ν
π λέΝΫΰελδ βμΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝβί1θέ 
2. ΝαπσΝ21-10-2016 ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ) δ άΰβ β βμΝ ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝ
Τπβλ δυθΝ κυΝ άηκυ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ πλκ έθ αδ αθαησλφπ βΝ κυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κΝ άηκμΝ ηαμΝ θαΝ
αθ απκελδγ έ δμΝπλκετπ κυ μΝαθΪΰε μΝπκυΝαφκλκτθΝΰ θδεΫμΝζ δ κυλΰδεΫμΝ

απΪθ μΝεαδΝ δΪφκλαΝΫικ α. 
3. Ν υπ’Ν αλδγέΝ 193/2016 ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ) πσφα βΝ ΟδεκθκηδεάμΝ

πδ λκπάμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ δ βΰάγβε Ν πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ βθΝ
αθαησλφπ βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμ,Ν

τηφπθαΝη Ν βθΝαθπ ΫλπΝ δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝΟδεήευθΝΤπβλ δυθέ 
 

ΣκΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ κυΝ αΝαθπ ΫλπΝεαγυμΝεαδΝ
δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθηΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ί, η ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ

εαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ 
 
 
 

ΑΝπΝοΝφΝαΝ ΝίΝαΝεΝδΝΝΝΝεα άΝΝΝΝπΝζΝεΝδΝοΝψΝβΝφΝίΝα 
(η Ν βΝζ υεάΝοάφκΝ κυΝεέΝ βηαεσπκυζκυΝΧλά κυ) 

 

1. ΑθαηολφώθεδΝ κθΝ βηκ δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμ 2016, 
τηφπθαΝ η Ν βθΝ απσΝ 21-10-2016 ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ) δ άΰβ β βμΝ ήθ βμΝ

ΟδεήευθΝΤπβλ δυθΝεαδΝ βθΝυπ’Ναλδγέ 193/2016 ( ΝκλγάΝ παθΪζβοβ)  πσφα βΝ
ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ,ΝπμΝεΪ πγδμ 

ΞΟ Α 
    

Κ.Α Π ΡΙΓΡΑΦΗΝ 
ΓΚΡΙΘ ΝΣΑ 

ΠΟΟΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΗΝ(+/-) 
ΙΑΜΟΡΦΧΘ ΝΣΑ 

10-6274.004 
απΪθ μΝεαγαλδ ηκτΝ βηκ δευθΝεα α βηΪ πθΝ

( υθ+θΫκ) 21.500,00 -5.000,00 16.500,00 

00-6117.003 ηκδίάΝ ξθδεκτΝα φαζ έαμ 6.000,00 -855,00 5.145,00 

00-6141.001 ηκδίΫμΝ ε δηβ υθΝΰδαΝαΰκλΪΝαεδθά πθ 1.000,00 -1.000,00 0,00 

00-6515.003 
ΛκδπΪΝΫικ αΝεαδΝπλκηάγ δ μΝ λαπ αυθΝεαδΝζκδπυθΝ
( ΛΣ Νεζπ) 150,00 100,00 250,00 

10-7133.001 Πλκηάγ δαΝ πέπζπθΝΤΝ ε υυθ 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

15-7135.003 
Πλκηάγ δαΝ δα λσηκυΝπλκ πΫζα βμΝ Μ Ν βΝ
γΪζα α 

6.500,00 -5.900,00 600,00 

10-6612 Πλκηάγ δαΝΰλαφδεάμΝτζβμΝεαδΝζκδπΪΝυζδεΪΝΰλαφ έπθ 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

00-6111.001 ηκδίΫμΝθκηδευθ 60.000,00 20.000,00 80.000,00 

00-6056.001 ά δαΝ δ φκλΪΝ κΝΣ ΤήΣΠ Τ 305.472,17 -33.545,00 271.927,17 

20-7134.002 
Πλκηάγ δαΝ υ άηα κμΝ υθαΰ ληκτΝεαδΝ πδ άλβ βμΝΰδαΝ
κΝξυλκΝ Ϊγη υ βμΝαπκλλδηηα κφσλπθΝκξβηΪ πθ 

0,00 900,00 900,00 

20-7133.001 
Πλκηάγ δαΝ πέπζπθΝεαδΝ ε υυθΝΰδαΝ αΝΰλαφ έαΝ
εαγαλδσ β αμ 

1.500,00 -900,00 600,00 

15-6691.002 
Πλκηάγ δαΝ δ υθΝ βηαδκ κζδ ηκτΝΤΝφπ αΰπΰά πμΝ

έ . Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ 
5.000,00 3.000,00 8.000,00 

15-6413 Μ αφκλΫμΝπλκ υππθ 3.700,00 2.000,00 5.700,00 

10-6142.003 

ΠαλκξάΝ ι δ δε υηΫθπθΝ πδ βηκθδευθΝυπβλ δυθΝ αΝ
πζαέ δαΝπλκ κδηα έαμΝφαεΫζπθΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝ
πλκ Ϊ πθΝ κΝ Π Νβί1ζ-βίβίΝεαδΝ Ν υλππαρεΪΝ
ΠλκΰλΪηηα α 

11.685,00 5.700,00 17.385,00 

15-6265.004 
πδ ε υάΝ- υθ άλβ βΝδ κγ ληδευθΝεαζυηηΪ πθΝ

εκζυηίβ βλέκυ 
0,00 5.000,00 5.000,00 



15-7135.013 Πλκηάγ δαΝ ΰΪ λπθΝ εέα βμΝεκζυηίβ βλέκυ 0,00 8.000,00 8.000,00 

15-6265.010 υθ άλβ βΝηδελκφπθδεάμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ 0,00 500,00 500,00 

          

  
ΤΝΟΛΟΝΚ Ν ΞΟ ΩΝΝΛΟΙΠΩΝΝ

Ν ΜΟΡΦΩ ΩΝ 425.507,17 0,00 425.507,17 

          

-9111 ΠΟΘ Μ ΣΙΚΟ 36.384,12 0,00 36.384,12 

 

2. Φβφίαεδ υθκζδεά πέ π βΝ πκ κτΝ #425.507,17# υλυΝ Ν ίΪλκμΝ Κέ έΝ
ισ πθ πμΝεΪ πγδμ 

 

Κ.Α Π ΡΙΓΡΑΦΗΝ ΦΗΦΙΗΝΠΙΣΧΗΝ(ΠΟΟΨ 
10-6274.004 απΪθ μΝεαγαλδ ηκτΝ βηκ δευθΝεα α βηΪ πθΝ( υθ+θΫκ) 16.500,00 

00-6117.003 ηκδίάΝ ξθδεκτΝα φαζ έαμ 5.145,00 

00-6141.001 ηκδίΫμΝ ε δηβ υθΝΰδαΝαΰκλΪΝαεδθά πθ 0,00 

00-6515.003 
ΛκδπΪΝΫικ αΝεαδΝπλκηάγ δ μ λαπ αυθΝεαδΝζκδπυθΝ( ΛΣ Ν
εζπ) 250,00 

10-7133.001 Πλκηάγ δαΝ πέπζπθΝΤΝ ε υυθ 2.500,00 

15-7135.003 Πλκηάγ δαΝ δα λσηκυΝπλκ πΫζα βμΝ Μ Ν βΝγΪζα α 600,00 

10-6612 Πλκηάγ δαΝΰλαφδεάμΝτζβμΝεαδΝζκδπΪΝυζδεΪΝΰλαφ έπθ 2.500,00 

00-6111.001 ηκδίΫμΝθκηδευθ 80.000,00 

00-6056.001 ά δαΝ δ φκλΪΝ κΝΣ ΤήΣΠ Τ 271.927,17 

20-7134.002 
Πλκηάγ δαΝ υ άηα κμΝ υθαΰ ληκτΝεαδΝ πδ άλβ βμΝΰδαΝ κΝ
ξυλκΝ Ϊγη υ βμΝαπκλλδηηα κφσλπθΝκξβηΪ πθ 

900,00 

20-7133.001 
Πλκηάγ δαΝ πέπζπθΝεαδΝ ε υυθΝΰδαΝ αΝΰλαφ έαΝ
εαγαλδσ β αμ 

600,00 

15-6691.002 
Πλκηάγ δαΝ δ υθΝ βηαδκ κζδ ηκτΝΤΝφπ αΰπΰά πμΝ έ Ν
Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ 

8.000,00 

15-6413 Μ αφκλΫμΝπλκ υππθ 5.700,00 

10-6142.003 

ΠαλκξάΝ ι δ δε υηΫθπθΝ πδ βηκθδευθΝυπβλ δυθΝ αΝ
πζαέ δαΝπλκ κδηα έαμΝφαεΫζπθΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝ
πλκ Ϊ πθΝ κΝ Π  2014-βίβίΝεαδΝ Ν υλππαρεΪΝ
ΠλκΰλΪηηα α 

17.385,00 

15-6265.004 
πδ ε υάΝ- υθ άλβ βΝδ κγ ληδευθΝεαζυηηΪ πθΝ

εκζυηίβ βλέκυ 
5.000,00 

15-7135.013 Πλκηάγ δαΝ ΰΪ λπθΝ εέα βμΝεκζυηίβ βλέκυ 8.000,00 

15-6265.010 υθ άλβ βΝηδελκφπθδεάμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ 500,00 

 
Ωμ πλκμΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ απαθυθΝ εαδΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ

πδ υ πθ,Ν αυ άΝ γαΝ ΰέθ δΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέ1 Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ
Νέγκηβή1ίΝαπσΝ βθΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάέ 
 

Νπαλκτ αΝ πσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ 285/2016. 
 

ΟΝΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                       ΣαΝΜΫζβ 
              (΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμΝ) 

              ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 
             Λκυ λΪεδΝΝ25 Οε πίλέκυΝβί1θ 

           ΟΝΝΝΠλσ λκμΝ έέ 
 


	Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
	Αριθμός Απόφασης  285

