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ΟΡΓΑΝΩΝ          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
  

   Του Πρακτικού της αριθ. 10/2018 συνεδρίασης της 

   Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2018 (7η φορά). 
  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, και ώρα 12:30΄ το µεσηµέρι συνήλθε 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοµοτηνής σε TAKTIKH συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ.9832/5-4-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου 

Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των µελών της (τακτικών και αναπληρωµατικών). 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος ως Αναπληρώτρια 

Προέδρου, 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 3)Ιµάµογλου Τζιχάν, 4)Αχµέτ Εµρέ, 

Αντιδήµαρχος, 5)Καρελιάδου Αφροδίτη και 6)Τσακιρίδης Ευστράτιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Πετρίδης Γεώργιος, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Θεοχαρίδης Γεώργιος και 

3)Λαφτσή Ελένη. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νοµότυπα οι κ.: 1)Χονδροµατίδου 

Νικολέττα, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου,  2)∆έσποινα 

Πάσσου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 3)Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταµένη 

της ∆ιεύθυνσης Τοπικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, 4)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, Πρόεδρος της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών για τις Γενικές Υπηρεσίες και 5)∆ηµοσθένης 

Τακάς, ∆ικηγόρος του ∆ήµου. 

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 

………………………………………………………………………………………................................. 

.//. 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός απόφασης: 80/2018 
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Έπειτα η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος εισηγούµενη του 2
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει 

τα εξής: Η Προϊσταµένη του τµήµατος Λογιστηρίου – Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και 

Αποθηκών κ. Μαρία Γκιουλέ, υπέβαλε την αριθ. πρωτ. 9779/5-4-2018 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: 

Κοµοτηνή, 5/4/2018 Εισήγηση Της κας Γκιουλέ Μαρίας Προϊσταµένης του τµήµατος Λογιστηρίου – 

Προϋπολογισµού, οικονοµικής πληροφόρησης και αποθηκών ∆ια του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικού κ. Αθανασίου Βίβογλου Προς Την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Κοινοποίηση 1.Αντ/ρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 2.Γενική Γραµµατέα. Θέµα «Έγκριση και διάθεση 

πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 (7
η
 φορά)». 

Έχοντας υπ’ όψιν:         

1. Το άρθ. 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. 

2. Το Π.∆ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ 145
α
) µε το οποίο 

ορίζεται η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆. 

3. Με την µε αριθµό πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, στην 

οποία γίνεται αναφορά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού 

έτους  παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 

των πιστώσεων των κάτωθι αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που  εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, 

οι οποίες είναι εντός των διαθεσίµων ποσών του ψηφισθέντος προϋπολογισµού, όπως πιστοποιείται από τον 

Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

AΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Κωδικός 

Αριθµός 

Εξόδου 

Αιτιολογία Ποσό 

421 30.6662.14 Προµήθεια θραυστών υλικών και αµµοχάλικα αυτούσιο για 

συντήρηση αγροτικών οδών έτους 2017 

25.400,00 

426 00.6492 ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 175/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΠΑΡ∆Α) 

15.647,86 

427 30.7333.20 Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισµών ∆ήµου Κοµοτηνής 2013 

(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

5.700,00 

428 00.6495.05 Φωτοαντιγράφηση εγγράφων και σχεδίων . 1.200,00 

429 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.500,00 

430 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.  

520,00 

431 10.7134 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ SWITCH ΣΤΟ SERVER-ROOM (ΜΕ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ). 

6.500,00 

432 00.6495.06 Υπηρεσία σύνταξης γενικού κανονισµού προσωπικών δεδοµένων του 

∆ήµου Κοµοτηνής σε συµµόρφωση µε τον 679/2016 κανονισµό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

24.180,00 

433 10.6692 Προµήθεια φυτών εσωτερικού χώρου. 850,00 

434 10.6274.03 Εργασίες Καθαριότητας ∆ηµοτικών Κτιρίων και Ιατρείων ∆ήµου 

Κοµοτηνής για χρονικό διάστηµα 1 έτους και συγκεκριµένα από την 

01/06/2018 έως την 30/05/2019 (140.000,00 για το έτος 2018 και 

92.000,00 για το έτος 2019) 

232.000,00 

435 30.6262.99 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  1.240,00 

436 10.7133.99 Προµήθεια κορνίζες φωτογραφιών  50,00 

437 20.6699.09 Προµήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόµωσης οχηµάτων του 

∆ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2018.  

2.945,00 

438 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 

5mm ΓΙΑ ΤΟ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.  

1.600,00 
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Η απόφαση η οποία θα ληφθεί, κατά το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.3861/2010 υπόκειται σε ανάρτηση στο 

διαδίκτυο (πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). Με Τιµή υπογραφή Μαρία Γκιουλέ.  

Στο σηµείο αυτό η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος λέει ότι θα απέχει της ψηφοφορίας για τον κωδικό 

αριθµό απόφασης 432 µε τίτλο: «Υπηρεσία σύνταξης γενικού κανονισµού προσωπικών δεδοµένων του 

∆ήµου Κοµοτηνής σε συµµόρφωση µε τον 679/2016 κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», διότι είχε 

ενηµέρωση µέσω της ΚΕ∆Ε ότι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία θα υπάρξει υποστήριξη από την 

Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «ΠΕΤΑ Α.Ε.»  και καλεί την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

εισήγηση της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ΄ του 

Ν.3852/2010, του Π.∆/τος 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ 145
α
), µε το 

οποίο ορίζεται η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών στην οποία γίνεται 

αναφορά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους.  

Απεχούσης της: κ. Τριανταφυλλιάς Καζάκου-Βρούζου µόνο ως προς τον κωδικό αριθµό απόφασης 432 µε 

τίτλο: «Υπηρεσία σύνταξης γενικού κανονισµού προσωπικών δεδοµένων του ∆ήµου Κοµοτηνής σε 

συµµόρφωση µε τον 679/2016 κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», διότι είχε ενηµέρωση µέσω της 

ΚΕ∆Ε ότι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία θα υπάρξει υποστήριξη από την Αναπτυξιακή εταιρεία της 

Αυτοδιοίκησης «ΠΕΤΑ Α.Ε.» 

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

(µε ψήφους 5 υπέρ έναντι 1 αποχής)  

 

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2018 (7
η
 φορά) που αφορά στον κωδικό αριθµό απόφασης 432 µε τίτλο: «Υπηρεσία σύνταξης γενικού 

κανονισµού προσωπικών δεδοµένων του ∆ήµου Κοµοτηνής σε συµµόρφωση µε τον 679/2016 κανονισµό 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 
  

Στο σηµείο αυτό η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος λέει ότι θα µειοψηφήσει στην έγκριση του κωδικού 

αριθµού απόφασης 442 µε τίτλο: «Εργασία συντήρησης του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µίσθωσης 

ποδηλάτων 2018-2019», διότι θεωρεί ότι το συγκεκριµένο έργο του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

µίσθωσης ποδηλάτων δεν απέδωσε κι ότι το ποσό συντήρησής τους είναι πολύ µεγάλο και καλεί την Ο.Ε. ν’ 

αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

εισήγηση της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ΄ του 

Ν.3852/2010, του Π.∆/τος 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ 145
α
), µε το 

οποίο ορίζεται η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών στην οποία γίνεται 

αναφορά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους. 

Μειοψηφούσης της: κ. Τριαναταφυλλιάς Καζάκου-Βρούζου µόνο για τον κωδικό αριθµό απόφασης 442 µε 

τίτλο: «Εργασία συντήρησης του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων 2018-2019», διότι 

θεωρεί ότι το συγκεκριµένο έργο του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων δεν απέδωσε 

κι ότι το ποσό συντήρησής τους είναι πολύ µεγάλο 

 

439 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 3x1 ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ INFO-

KIOSK ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ.  

180,00 

440 15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή σε χρήµα των µέσων ατοµικής 

προστασίας για δύο σχολικούς φύλακες ) 

670,00 

441 00.6738.01 Επιχορήγηση ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ΗΠΕΘΕ 

(Κάλυψη διαφοράς εσόδων - εξόδων) - 2η ∆ΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

14.000,00 

442 30.6262.05 Εργασία συντήρησης του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µίσθωσης 

ποδηλάτων 2018-2019 

17.000,00 

443 10.6422.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

200,00 

ΑΔΑ: ΩΗ25ΩΛΟ-9Ψ3
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Απ ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

(µε ψήφους 5 υπέρ έναντι 1 κατά)  

 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2018 (7
η
 φορά) που αφορά στον κωδικό αριθµό απόφασης 442 µε τίτλο: «Εργασία συντήρησης του 

αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων 2018-2019». 

 Ύστερα η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει επί των υπολοίπων κωδικών 

αριθµών αποφάσεων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

εισήγηση της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ΄ του 

Ν.3852/2010, του Π.∆/τος 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ 145
α
), µε το 

οποίο ορίζεται η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών στην οποία γίνεται 

αναφορά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους  

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φω ν α  

 

Γ. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018 (7
η
 φορά):  

AΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Κωδικός 

Αριθµός 

Εξόδου 

Αιτιολογία Ποσό 

421 30.6662.14 Προµήθεια θραυστών υλικών και αµµοχάλικα αυτούσιο για 

συντήρηση αγροτικών οδών έτους 2017 

25.400,00 

426 00.6492 ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 175/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΠΑΡ∆Α) 

15.647,86 

427 30.7333.20 Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισµών ∆ήµου Κοµοτηνής 2013 

(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

5.700,00 

428 00.6495.05 Φωτοαντιγράφηση εγγράφων και σχεδίων . 1.200,00 

429 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.500,00 

430 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.  

520,00 

431 10.7134 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ SWITCH ΣΤΟ SERVER-ROOM (ΜΕ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ). 

6.500,00 

433 10.6692 Προµήθεια φυτών εσωτερικού χώρου. 850,00 

434 10.6274.03 Εργασίες Καθαριότητας ∆ηµοτικών Κτιρίων και Ιατρείων ∆ήµου 

Κοµοτηνής για χρονικό διάστηµα 1 έτους και συγκεκριµένα από την 

01/06/2018 έως την 30/05/2019 (140.000,00 για το έτος 2018 και 

92.000,00 για το έτος 2019) 

232.000,00 

435 30.6262.99 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  1.240,00 

436 10.7133.99 Προµήθεια κορνίζες φωτογραφιών  50,00 

437 20.6699.09 Προµήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόµωσης οχηµάτων του 

∆ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2018.  

2.945,00 

438 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 

5mm ΓΙΑ ΤΟ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.  

1.600,00 

439 30.7135.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 3x1 ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ INFO-

KIOSK ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ.  

180,00 

440 15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή σε χρήµα των µέσων ατοµικής 

προστασίας για δύο σχολικούς φύλακες ) 

670,00 

ΑΔΑ: ΩΗ25ΩΛΟ-9Ψ3
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Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 80/2018 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                   ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ         1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                         ΤΡ. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ                  2. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ 

                                                                                            3. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 

                                                                                            4. ΚΑΡΕΛΙΑ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                 

                                                                                  5. ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                              

 

 

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

 

 

ΤΡ. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ 

 

 

 

441 00.6738.01 Επιχορήγηση ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ΗΠΕΘΕ 

(Κάλυψη διαφοράς εσόδων - εξόδων) - 2η ∆ΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

14.000,00 

ΑΔΑ: ΩΗ25ΩΛΟ-9Ψ3
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