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ΑΠΟΦΑΗΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝ 209/2016 

 

               Θ ΜΑΝ3ο: « δΪγ βΝΝπδ υ πθΝ βηκ δεκτ πλκςπκζκΰδ ηκτ κδεκθκηδεκτ 
                                        Ϋ κυμΝβί1θ »   

 
  κΝΛκυ λΪεδΝεαδΝ κΝ βηκ δεσΝΚα Ϊ βηαΝ(ΙΪ κθκμΝΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝΝ
21β κυΝηβθσμΝ Νκ ηίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλα βμΝ ί κηΪ κμΝ υ ΫλαΝεαδΝυλαΝ1ζ:00 

υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝβΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ β1β1ζ/17-11-
βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓεδυθβΝ - βηΪλξκυ,ΝβΝκπκέαΝ θσηδηαΝεδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θα υαβ ά δΝ εαδΝ θαΝ

απκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ π ΪΝ(ι)Ν
η ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝίλΫγβεαθΝπαλσθ α Ϋ λαΝ(ζ),ΝκΝεέΝΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν
βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 
ΠΝαΝλΝόΝ θΝ Ν Ν μΝ μ 1Ν ΓεδυθβμΝ ζεέΝ Γ υλΰδκμΝ - άηαλξκμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέΡΪ βμΝ πυλέ πθ, 
γέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Νζέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμΝ(ί΄ αθαπζβλπηα δεσ ηΫζκμΝ βΝγΫ βΝ κυΝ
απκυ δΪακθ κμ α΄ αε δεκτΝηΫζκυμΝΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκυ)έ 
 
ΑΝπΝόΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έ ΪηκυΝΓ υλΰδκμ,ΝβέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ,Νγέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμέ 
  
 πέΝ κυΝ 3κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ (τ λαΝ εδΝ απσΝ βθΝ υαά β βΝ θσμΝ
Ϋε αε κυ)Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ κθΝ κδε έκΝ
φΪε ζκ,Ν κθΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμ: 
1. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ β1Ν κυΝ ΝΝ βγθβήληΝ «Π λέΝ βηκ έκυΝ Λκΰδ δεκτ,Ν ζΫΰξκυΝ πθΝ

απαθυθΝ κυΝελΪ κυμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»,ΝσππμΝδ ξτ δέ 
2.  π λδπ έΝ Ν κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝθέΝγκηβή1ί. 
3. Οδ δα Ϊι δμΝ κυΝ Π Ν 11γήβί1ίΝ « θΪζβοβΝ υπκξλ υ πθΝ απσΝ κυμ δα Ϊε μ»Ν (Φ ΚΝ
1λζή )ΝσππμΝδ ξτ δ,ΝεαδΝδ έπμΝ κΝΪλγλκΝζ. 
4. ΟδΝ ΰετεζδκδΝ κυΝΤπέΝΟδεέΝβήλ111κήίίβθήβλέ1βέβί1ί,ΝΤπέΝΟδεέΝΤΝ π έΝ ΰεέΝγίήβί11ΝεαδΝ
ΤπέΝΟδεέΝβήλθ11ιήίίβθήβίέ1βέβί11,ΝΤπέΝΟδεέΝ  2/112634 /0026/17.12.2013, ΤπέΝΟδεέΝ ,Ν  ΰΰέΝ
ΤπέΝΟδεέΝβήλιθ1βήίίβθήββέ1βέβί1ζ, 2/81869/0026/23.12.2015 . 
5. Οδ δα Ϊι δμΝ κυ Ϊλγλκυ θκΝπαλέΝηΝ κυΝΝέΝζβιίήβί1ζέ 
6. ΟδΝ ξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμΝαθΪζβοβμΝυπκξλΫπ βμέ 
7. ΝαπσΝ21/11/2016 δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ κυΝ άηκυΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝ κπκέα, βΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ αθαΰεαέκΝ θαΝ πλκί έ βΝ δΪγ βΝ (οάφδ β)Ν

πδ υ πθΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝ Ϋ κυμΝ βί1θΝ υθκζδεκτΝ τοκυμ 
#397.436,27ΠΝ€ . 
 
 ΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ ΫλπΝεαγυμΝεαδΝ δμ δα Ϊι δμΝ
κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ί,Νη ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝ

η αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 
 

ΑΝπΝοΝφ αΝ ΝίΝαΝ ΝδΝΝΝΝΝΝΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα 

 
 δαγέ δΝ πέ π βΝ πκ κτΝ #397.436,27ΠΝ € ( λδαεκ έπθΝ θ θάθ αΝ π Ϊ ξδζδΪ πθΝ

λαεκ έπθ λδΪθ αΝ ΫιδΝ υλυ εαδΝ έεκ δΝ π Ϊ ζ π υθ), Ν ίΪλκμΝ πθΝ εΪ πγδΝ Κέ έΝ κυΝ
βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμΝβί1θ,ΝπμΝ ιάμμ 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000015376_S0000077003
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764


 

Α/Α Κ.ΑΝ
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ Π.Α.Τ. 

1 30-7111.001 

παζζκ λδυ δμΝκδεκπΫ πθΝ
εαδΝ αφδευθΝ ε Ϊ πθΝ
(1ήβίίηΝΝεαδΝζκδπΫμΝΠλΪι δμΝ
αθαζκΰδ ηκτ) 49.688,86 -643 

2 15-6473.001 

απΪθ μΝΰδαΝ βηκ δεάΝ
ΣλΪπ ααΝαέηα κμΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝβίθγλή1ί-11-2016 

ξθδεάΝπ λδΰλαφά 248,00 -644 

3 15-6473.001 

απΪθ μΝΰδαΝ βηκ δεάΝ
ΣλΪπ ααΝαέηα κμΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝβίθγκή1ί-11-2016 

ξθδεάΝπ λδΰλαφά 223,20 -645 

4 35-6264.003 

υθ άλβ βΝαθ ζδκ α έπθΝ
υπβλ έαμΝπλα έθκυ Ν
Λκυ λαεέκυΝΠ λαξυλαμΝ

τηφπθαΝη Ν βθΝβ1ίηζή1θ-
11-2016 4.997,20 A-648 

5 30-7135.007 

Πλκηάγ δαΝεαδΝ κπκγΫ β βΝ
εδεΰζδ πηΪ πθΝ κΝ άηκΝ
Λκυ λαεέκυΝΠ λαξυλαμΝ

ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝιίήβί1θΝη ζΫ β 4.910,40 A-649 

6 30-6662.004 

Πλκηάγ δαΝκδεκ κηδευθΝ
υζδευθΝεαδΝυζδευθΝ

υθ άλβ βμΝεαδΝ πδ ε υάμΝ
ζκδπυθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ Ν

ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝιβήβί1θΝη ζΫ β 8.986,90 A-650 

7 35-6264.001 

υθ άλβ βΝΤΝ πδ ε υάΝ
ζκδπυθΝηβξή πθΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝβ11ηθή1ι-11-2016 
ξθδεάΝπ λδΰλαφά 1.996,40 A-651 

8 15-6264.001 

υθ άλβ β,Ν πδ ε υά,Ν
πλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ
πζυ δευθΝηβξή πθΝ
αγζβ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

τηφπθαΝη Ν βθΝβ1β1ηή1ι-
11-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 841,71 -652 

9 64-7341.001 

« θΫΰ λ βΝθΫκυΝΛυε έκυΝ
Λκυ λαεέκυ»Ν- ΆικθαμΝ
Πλκ λαδσ β αμΝίκ- δφσλκμΝ

θΪπ υιβΝεαδΝΠκδσ β αΝ πάμΝ
Π ζκπκθθά κυΝ κυΝ έΠέΝ

υ δεάΝ ζζΪ αΝ– 
Π ζκπσθθβ κμΝ– ΙσθδκδΝ
Νά κδΝη Νεπ δεσΝεISΝ
ζζγιγγ( υθ ξέ) 300.000,00 -653 

10 15-6265.002 

υθ άλβ β,Ν πδ ε υάΝ
εαυ άλπθ,εζδηα δ δευθΝ
ηκθΪ πθΝεαδΝε θ λδευθΝ
γ ληΪθ πθΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝβ1βγθή1κ-11-2016 
ξθδεάΝΫεγ β 2.418,00 -654 



     

11 00-6515.003 
ΛκδπΪΝΫικ αΝεαδΝπλκηάγ δ μΝ
λαπ αυθΝεαδΝζκδπυθ 100,00 -655 

12 00-6111.001 ηκδίΫμΝθκηδευθ 20.000,00 -656 

13 15-7135.009 

Πλκηάγ δαΝ πέπζπθΝΤΝ
ζκδπκτΝ ικπζδ ηκτΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝβ1βίηή1ι-11-2016 

ξθδεάΝπ λδΰλαφά 3.025,60 -657 

    ΤΝΟΛΟ 397.436,27   

    
 

 τηφπθαΝη Ν βθΝαπσ 21/11/2016 δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ κυΝΝ
άηκυΝηαμέΝ 

 
Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ209/2016. 

 

 

            ΟΝΠλό λομ                                  ΣαΝΜέζβ 

 βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ                                 Λ  Ν υΪΰΰ ζκμ    
    άηαλξκμΝΝΝ 
                                                                                          Ρ Σ Νπυλέ πθαμ 
 
                                                                                           Κ ΛΛ ΡΙΟΤΝ θα Ϊ δκμ 
   Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓΚΙΩΝ          
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                                                                                                        

 
 

                                                                                                                                      
                                                                                      

    
 
 


