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ΘΕΜΑ : Παραγραφές
(αρθρ.183,ν.4270/14)

ή

μη

οφειλών

του

Δήμου

προς

τρίτους

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερεμτζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαϊδης Κων/νος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
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24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη,
κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρισε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας
διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος
ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 02 θέμα
ημερήσιας διάταξης, που αφορά στις ¨Παραγραφές ή μη οφειλών του Δήμου προς τρίτους
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(αρθρ.183,ν.4270/14)¨ ενημέρωσε σχετικά το Σώμα. Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.: 32828/08-12-2016 εισήγηση
του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε
ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: Παραγραφές οφειλών
Σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής:
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη
γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ. 1 άρθρο 140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ
143/28.06.2014 τεύχος Α’)

Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο
οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, με την επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικής διάταξης του
νόμου αυτού. Προκειμένου όμως περί δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα
Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από τη βεβαίωση αυτών. (άρθρο 141 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’)

Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Η παραγραφή απαίτησης
κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εμποδιστεί να
ασκήσει την αξίωση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. (άρθρο 142 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ
143/28.06.2014 τεύχος Α’)

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται
μόνο:

α. Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την
τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.

β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει
εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της
απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από
τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

γ. Με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η
παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία
υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
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δ. Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται.

ε. Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή.

στ. Με την αναγνώριση της απαίτησης από το Δημόσιο με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει
εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισμό. (άρθρο 143 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ
143/28.06.2014 τεύχος Α’)

Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του Δημοσίου δεν αντιτάσσεται για συμψηφισμό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το
Δημόσιο μετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ' αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το
αναζητήσει. Παραίτηση του Δημοσίου από τη συμπληρωμένη παραγραφή ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση
από αυτό της παραγεγραμμένης απαίτησης είναι άκυρη. Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα
δικαστήρια. (άρθρο 144 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’).
Από τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, καμία από τις ανωτέρω (α έως στ) προϋποθέσεις δε βρέθηκε να
πληρείται προκειμένου να μην προχωρήσει η υπηρεσία στη διαγραφή των οφειλών όπως αυτές αναγράφονται στον
ακόλουθο πίνακα. Επιπλέον αναφέρεται ότι, στο αρχείο μας τηρούνται οι συστημένες, πρωτοκολλημένες επιστολές
με τις οποίες αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους αντίστοιχα τα απαραίτητα στοιχεία για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων χωρίς όμως ανταπόκριση. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως το σώμα αποφασίσει τη παραγραφή των οφειλών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν.

Λογαριασμός

Περιγραφή

Ποσό

02.30.8113.0017

Διαμόρφωση χώρου γιορτής κερασιού και πατάτας ΔΔ
Αρχαγγέλου (ΑΔΣ 174/16)

02.00.8113.0014

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή κατά Λεπίτκου Σ.
(ΓΚΟΤΣΗΣ Π.)(ΑΔΣ 174/16)

45,00

02.00.8113.0017

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά καιηλεκτρονικά
μέσα (ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ)(ΑΔΣ 174/16)

80,00

02.00.8113.0016

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα (ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ Ν.& ΣΙΑ ΟΕ)(ΑΔΣ 174/16)

140,00

02.10.8113.0022

Δημοσίευση προκηρύξεων (ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ
ΑΕ)(ΑΔΣ 174/16)

151,29

02.35.8116.0004

Προμήθεια φαρμάκων για ψεκασμό (ΔΟΝΙΚΙΔΗΣ
Σ.)(ΑΔΣ 174/16)

270,00

02.15.8116.0001

Προμήθεια φαρμάκων για ψεκασμό (ΔΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ) (ΑΔΣ 8/2016)

270,00

02.10.8113.0018

Έξοδα δημοσιεύσεων και προξηρύξεων
(ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΕΕ)(ΑΔΣ 174/16)

292,03
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02.15.8113.0011

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων (10η
πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση) (ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
Β.)(ΑΔΣ174/16)

300,00

02.00.8113.0015

Συνδορμές (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΕΠΕ)(ΑΔΣ 174/16)

416,50

02.30.8116.0003

Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για
συντήρηση μηχανημάτωντου Δήμου (ΓΕΛΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ) (ΑΔΣ8/2016)

441,20

02.15.8113.0012

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενείας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
(ΦΥΣΕΚΑΣ Δ.)(ΑΔΣ 174/16)

544,00

02.15.8113.0013

Εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου 2009 (ΚΑΜΗΛΑΡΙΔΟΥ
Β.)(ΑΔΣ174/16)

809,32

02.35.8116.0005

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες χλοοκοπτικών
Υπηρ.Πρασίνου (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Δ.)

874,85

02.15.8113.0001

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού(βάζα)
(ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ "Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ") (ΑΔΣ 8/2016)

1.000,00

02.30.8113.0014

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (BIEM
AUSTRIA OIL AE)(174/16)

1.065,09

02.30.8116.0004

Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τη
συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου
(ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.) (ΑΔΣ 8/2016)

1.310,58

02.30.8116.0015

Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τη
συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου
(ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ Α)(ΑΔΣ 174/16)

1.310,58

02.10.8113.0001

Συνδρομές και δημοσιευσεις (ΕΚΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
(ΑΔΣ8/2016)

1.378,12

02.00.8113.0018

Πραγματοποίηση ημερίδας με θέματα τα έντσικτα,
συμπεριφορές και επικοινωνία σκύλου-ανθρώπου
(ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Ι.)

1.547,00

02.15.8116.0004

Προμήθεια ειδών διαβίωσης σε γέροντες και οικονομικά
αδύναταους κατοίκους του Δήμου (ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι.)(ΑΔΣ 174/16)

2.943,00

02.35.8113.0003

Μικροβιολογικές εξετάσεις, αναλύσεις νερού,
χλωριώσεις νερού (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ)(ΑΔΣ 174/16)

8.804,10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ: 23.998,66€”
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν τις παραγραφές οφειλών του Δήμου
προς τρίτους (αρθρ.183,ν.4270/14), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
1. Την με αριθμ.32828/08-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με όλες τις σχετικές
διατάξεις που αναφέρονται.
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2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτηση έτσι όπως
καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την παραγραφή των οφειλών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, από τις οφειλές του Δήμου,
σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.; 32.828/08-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών:

Λογαριασμός

Περιγραφή

Ποσό

02.30.8113.0017

Διαμόρφωση χώρου γιορτής κερασιού και πατάτας ΔΔ
Αρχαγγέλου (ΑΔΣ 174/16)

02.00.8113.0014

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή κατά Λεπίτκου Σ.
(ΓΚΟΤΣΗΣ Π.)(ΑΔΣ 174/16)

45,00

02.00.8113.0017

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά καιηλεκτρονικά
μέσα (ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ)(ΑΔΣ 174/16)

80,00

02.00.8113.0016

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα (ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ Ν.& ΣΙΑ ΟΕ)(ΑΔΣ 174/16)

140,00

02.10.8113.0022

Δημοσίευση προκηρύξεων (ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ
ΑΕ)(ΑΔΣ 174/16)

151,29

02.35.8116.0004

Προμήθεια φαρμάκων για ψεκασμό (ΔΟΝΙΚΙΔΗΣ
Σ.)(ΑΔΣ 174/16)

270,00

02.15.8116.0001

Προμήθεια φαρμάκων για ψεκασμό (ΔΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ) (ΑΔΣ 8/2016)

270,00

02.10.8113.0018

Έξοδα δημοσιεύσεων και προξηρύξεων
(ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΕΕ)(ΑΔΣ 174/16)

292,03

02.15.8113.0011

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων (10η
πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση) (ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
Β.)(ΑΔΣ174/16)

300,00

02.00.8113.0015

Συνδορμές (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΕΠΕ)(ΑΔΣ 174/16)

416,50

02.30.8116.0003

Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για
συντήρηση μηχανημάτωντου Δήμου (ΓΕΛΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ) (ΑΔΣ8/2016)

441,20

02.15.8113.0012

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενείας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
(ΦΥΣΕΚΑΣ Δ.)(ΑΔΣ 174/16)

544,00

02.15.8113.0013

Εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου 2009 (ΚΑΜΗΛΑΡΙΔΟΥ
Β.)(ΑΔΣ174/16)

809,32

02.35.8116.0005

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες χλοοκοπτικών
Υπηρ.Πρασίνου (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Δ.)

874,85

02.15.8113.0001

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού(βάζα)
(ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ "Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ") (ΑΔΣ 8/2016)
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02.30.8113.0014

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (BIEM
AUSTRIA OIL AE)(174/16)

1.065,09

02.30.8116.0004

Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τη
συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου
(ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.) (ΑΔΣ 8/2016)

1.310,58

02.30.8116.0015

Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τη
συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου
(ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ Α)(ΑΔΣ 174/16)

1.310,58

02.10.8113.0001

Συνδρομές και δημοσιευσεις (ΕΚΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
(ΑΔΣ8/2016)

1.378,12

02.00.8113.0018

Πραγματοποίηση ημερίδας με θέματα τα έντσικτα,
συμπεριφορές και επικοινωνία σκύλου-ανθρώπου
(ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Ι.)

1.547,00

02.15.8116.0004

Προμήθεια ειδών διαβίωσης σε γέροντες και οικονομικά
αδύναταους κατοίκους του Δήμου (ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι.)(ΑΔΣ 174/16)

2.943,00

02.35.8113.0003

Μικροβιολογικές εξετάσεις, αναλύσεις νερού,
χλωριώσεις νερού (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ)(ΑΔΣ 174/16)

8.804,10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ: 23.998,66€”
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 229/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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