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Απυ ημ με ανηζμυ 22/2015 πναθηηθυ ζοκεδνίαζεξ

Α Κ Α Ρ Σ Ε Σ Γ Α  Σ Ο Δ Ζ Α Δ Ζ ΗΣ Τ Ο

Θέμα: 3 ε Ακάθιεζε απμθάζεςκ ακάιερεξ οπμπνέςζεξ δέζμεοζεξ ηςκ πηζηχζεςκ πμζμφ 191.971,23 εονχ απυ ημκ
πνμτπμιμγηζμυ πνήζεξ 2015.
Σήμενα ηεκ 6η Κοεμβρίοσ 2015, εμένα Παναζθεοή θαη χνα 13 : 00, ε Οηθμκμμηθή
Γπηηνμπή (άνζνμ 72 ημο Ν. 3852/2010 η.Α΄) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζημ
Δεμανπηαθυ Καηάζηεμα Κμδάκεξ (Π. Νίθεξ 1, Κμδάκε) θαη ζηεκ αίζμοζα ηςκ
ζοκεδνηάζεςκ αοηήξ, φζηενα απυ ηεκ πνυζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη.
61.821/02.11.2015 πμο δεμμζηεφζεθε θαη επηδυζεθε με απμδεηθηηθυ ζηα μέιε ηεξ,
ζφμθςκα με ημ άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Α νπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ
θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/ η.
Α΄/07.06.2010).
Πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ μ Πνυεδνμξ δηαπίζηςζε υηη απυ ηα εκκέα (9)
μέιε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ (ΑΔΣ 402/07.09.2014), βνέζεθακ πανυκηα ηα έλη (6)
ήημη:
ΠΑΡΟΚΣΓ

ΑΠΟΚΣΓ

1. Ιςακκίδεξ Γιεοζένημξ, ςξ Πνυεδνμξ
2. Βαιαήξ Γεχνγημξ
3. Λαβακηζηχηεξ Γεχνγημξ
4. Ληάθμξ Γοζφμημξ (Θέμεξ)
5. Σηχμμξ Νηθυιαμξ
6. Μαιμφηαξ Λάδανμξ

1. Γθμφμαξ Βαζίιεημξ (Λάθεξ)
2. Καναπάηζημξ Γοάγγειμξ
3. Τμομπμοιίδμο Πανζέκα (Νμφια)
μη μπμίμη ακ θαη θιήζεθακ
κυμημα, δεκ πνμζήιζακ

Μεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνυεδνμξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανυκημξ θαη ημο γναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ιςάκκε, θιάδμο ΤΓ Δημηθεηηθμφ – Λμγηζηηθμφ, θαη εηζεγήζεθε ηα
παναθάης :
Ο Πνυεδνμξ πνηκ ηε ζοδήηεζε ηςκ ζεμάηςκ έζεζε οπυρε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ
ημ αθυιμοζμ 2 μ ζέμα εθηυξ εμενεζίαξ δηάηαλεξ θαη δήηεζε κα θνηζεί ακ ημ ζέμα είκαη
θαηεπείγμκ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγν. 3 ημο άνζνμο 75 ημο Ν. 3852/2010.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή μμυθςκα έθνηκε ημ ζέμα ςξ θαηεπείγμκ θαη απμθάζηζε ηε
ζοδήηεζή ημο.
Σημ άνζνμ 72 παν. 1 εδαθ. δ ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (Φ.Γ.Κ.
87/ η. Α΄/07.06.2010) ακαθένεηαη υηη ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή απμθαζίδεη γηα ηεκ
έγθνηζε ηςκ δαπακχκ θαη ηε δηάζεζε ηςκ πηζηχζεςκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ, εθηυξ απυ
εθείκεξ πμο ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ απμθαζίδεη ημ δεμμηηθυ ζομβμφιημ. θαη
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θαη' ελαίνεζε ζημ δεμμηηθυ ζομβμφιημ θαη ζημ δήμανπμ (άνζνμ 158 παν. 3 θαη 4 Ν
3463/2006).
Γπίζεξ ζηεκ Γγθ. 30 (ανηζμ. πνςη. 19664/20.04.2011) ηςκ Γ.Γ. ηςκ οπμονγείςκ
Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ & Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ θαη Οηθμκμμηθχκ με ζέμα
¨Γθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο ΠΔ 113/2010 ¨Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ
Δηαηάθηεξ¨ (Φ.Γ.Κ. 194/ η. Α΄/22.10.2010) ζημοξ δήμμοξ θαη ζηα δεμμηηθά ΝΠΔΔ
ακαθένεηαη υηη δηαηάθηεξ θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 20 ημο Ν. 2362/1995
είκαη ημ δεμμηηθυ ζομβμφιημ, ε μηθμκμμηθή επηηνμπή θαη μ δήμανπμξ, θαηά πενίπηςζε.
Σε πενίπηςζε μαηαίςζεξ ηεξ δαπάκεξ, ε ακάιερε ακαηνέπεηαη με ηεκ πνμακαθενυμεκε
δηαδηθαζία, μεηά απυ αηηημιμγεμέκε απυθαζε ημο δηαηάθηε. (παν 1β άνζνμ 4 ΠΔ
113/2010)
Σε πενίπηςζε με εθηέιεζεξ εκ υις ή εκ μένεη ηεξ ακάιερεξ οπμπνέςζεξ εκηυξ ημο
μηθμκμμηθμφ έημοξ ζημ μπμίμ ακαθένεηαη, αοηή ακαηνέπεηαη μεηά απυ ζπεηηθή
ακαθιεηηθή απυθαζε ημο δηαηάθηε γηα μιηθή ή μενηθή δηαγναθή ημο πμζμφ πμο
δεζμεφηεθε. Με ηεκ έκανλε θάζε μηθμκμμηθμφ έημοξ θαη πνηκ απυ ηεκ ακάιερε
μπμηαζδήπμηε κέαξ οπμπνέςζεξ δεζμεφεηαη με κέα απυθαζε ακάιερεξ οπμπνέςζεξ
ηζυπμζε με ημ ακελυθιεημ μένμξ ηςκ ακαιήρεςκ πίζηςζε πμο ακαηνέπμκηαη ζφμθςκα
με ημ πνμεγμφμεκμ εδάθημ. Νέεξ οπμπνεχζεηξ ακαιαμβάκμκηαη ζε βάν μξ ημο
εκαπμμέκμκημξ οπμιμίπμο μεηά ηηξ θαηά ηα ακςηένς δεζμεφζεηξ πηζηχζεςκ. (παν 5
άνζνμ 4 ΠΔ 113/2010)
Σφμθςκα με ηεκ εγθφθιημ 30/2011 ημο ΥΠΓΣΑΗΔ γίκμκηαη δεθηά ηα ελήξ:
«Με ηεκ θαηαπχνεζε ηεξ πνάλεξ ακάιερεξ ηεξ οπμπνέςζεξ ζημ μεηνχμ δεζμεφζεςκ
δεζμεφεηαη ηζυπμζε πίζηςζε μέπνη ηεκ πναγμαημπμίεζε θαη πιενςμή ηεξ ζπεηηθήξ
δαπάκεξ (άνζνμ 21 παν. 5 Ν 2362/95, υπςξ ηζπφεη, άνζνμ 4 παν. 1α ΠΔ 113/2010). Η
δεζμεοζείζα πίζηςζε δεκ μπμνεί κα δηαηεζεί γηα άιιε δαπάκε, εθηυξ ακ ε ακάιερε ηεξ
οπμπνέςζεξ ακαηναπεί θαη ε δέζμεοζε ηεξ πίζηςζεξ δηαγναθεί απυ ηα ιμγηζηηθά βηβιία
ημο δήμμο.
Γηδηθυηενα, ε ακάιερε ηεξ οπμπνέςζεξ ακαηνέπεηαη με αηηημιμγεμέκε απυθαζε ημο
ανμμδίμο θαηά πενίπηςζε μνγάκμο δηάζεζεξ ηεξ πίζηςζεξ (δεμάνπμο, μηθμκμμηθήξ
επηηνμπήξ, δεμμηηθμφ ζομβμοιίμο) ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ (άνζνμ 4 παν. 1 β θαη 5
ΠΔ 113/2010):
α. Όηακ ε δαπάκε μαηαηςζεί γηα μπμημδήπμηε ιυγμ.
β. Όηακ ε ακάιερε ηεξ οπμπνέςζεξ δεκ εθηειεζζεί εκ υις ή εκ μένεη μέζα ζημ
μηθμκμμηθυ έημξ ζημ μπμίμ ακαθένεηαη. Γδχ δεκ πνυθεηηαη γηα δαπάκε πμο έπεη
μαηαηςζεί, αιιά γηα δαπάκε πμο δεκ έπεη πιενςζεί μέπνη ηε ιήλε ημο έημοξ, με
ζοκέπεηα ε ζπεηηθή οπμπνέςζε κα μεηαθένεηαη ζημ επυμεκμ έημξ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ μη
πηζηχζεηξ πμο ακηηζημηπμφκ ζηηξ ακαηναπείζεξ (με εθηειεζζείζεξ) ακαιήρεηξ,
δεζμεφμκηαη με κέεξ απμθάζεηξ θαηά ηεκ έκανλε ημο μηθμκμμηθμφ έημοξ, έηζη χζηε κέεξ
οπμπνεχζεηξ κα ακαιαμβάκμκηαη μυκμ ακ απμμέκεη οπυιμηπμ ζημκ μηθείμ θςδηθυ ανηζμυ
(άνζνμ 4 παν. 5 ΠΔ 113/2010)».
Σφμθςκα με ηεκ Γγθφθιημ ημο Υπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ 2/ 92055/0026/20.12.2012,
απυθαζε ακαηνμπήξ ηεξ ακάιερεξ απαηηείηαη επίζεξ υηακ αοηή επηζηνέθεηαη ζημ
δηαηάθηε, θαηά ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 4 ημο ΠΔ 113/2010, γηα ιυγμοξ έιιεηρεξ ή
ακεπάνθεηαξ ηεξ πίζηςζεξ ή με κμμημυηεηαξ ηεξ δαπάκεξ. Γπεηδή υμςξ ζημοξ δήμμοξ,
υηακ ζοκηνέπμοκ μη ιυγμη αοημί, δεκ οπμγνάθεηαη ε πνάλε ακάιερεξ ηεξ οπμπνέςζεξ
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απυ ημκ πνμσζηάμεκμ ηεξ μηθμκμμηθήξ οπενεζίαξ θαη ζοκεπχξ δεκ θαηαπςνείηαη ζημ
μεηνχμ δεζμεφζεςκ, ε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε ακαηνμπήξ δεκ έπεη εθανμμγή.
Δεκ εθδίδεηαη απυθαζε ακαηνμπήξ ηεξ ακάιερεξ, υηακ μέκεη αδηάζεημ οπυιμηπμ ηεξ
δεζμεοζείζαξ πίζηςζεξ, πςνίξ κα έπεη μεζμιαβήζεη μαηαίςζε ηεξ δαπάκεξ ή
ακεθηέιεζηε μιηθχξ ή μενηθχξ ακάιερε οπμπνέςζεξ. Τα αδηάζεηα αοηά οπυιμηπα
ακαηνέπμκηαη ιμγηζηηθά, πςνίξ κα απαηηείηαη δειαδή ζπεηηθή απυθ αζε, θαη ιαμβάκμκηαη
οπ' υρε γηα ημκ οπμιμγηζμυ ηεξ δηαζέζημεξ πίζηςζεξ ζε θάζε θςδηθυ ανηζμυ.
(εγθφθιημξ 30/2011 ημο ΥΠΓΣΑΗΔ)
Με βάζε ηεκ ακςηένς εγθφθιημ :
1. Η απυθαζε ημο δηαηάθηε (δει. θαηά πενίπηςζε: δεμάνπμο, μηθμκμμηθήξ επηηνμπήξ,
δεμμηηθμφ ζομβμοιίμο), γηα ηεκ ακαηνμπή ηςκ ακαιήρεςκ οπμπνέςζεξ, μπμνεί κα γίκεη
έςξ θαη ημ πνχημ δεθαήμενμ ημο Ιακμοανίμο 2016.
Οη απμθάζεηξ δφκαηαη κα εθδίδμκηαη είηε λεπςνηζηά γηα θάζε μία ακάιερε οπμπνέςζεξ
πμο ακαηνέπεηαη είηε ζογθεκηνςηηθά ακά Κςδηθυ Ανηζμυ Γλυδμο (ΚΑΓ) γηα ημ ζοκμιηθυ
πμζυ ακάιερεξ οπμπνέςζεξ πμο πνέπεη κα ακαηναπεί ζημκ εκ ιυγς ΚΑΓ.
Δειαδή μπμνεί ζε μία απυθαζε ημο δηαηάθηε, δειαδή ημο Δεμάνπμο, ηεξ μηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ ή ημο Δεμμηηθμφ Σομβμοιίμο, ακάιμγα με ηεκ πενίπηςζε ηεξ δαπάκεξ, κα
ακαηναπμφκ υιεξ μη ακαιήρεηξ οπμπνέςζεξ, ανθεί κα εμθακίδμκηαη, ζηεκ απυθαζε,
ακαιοηηθά ακά ΚΑΓ.
2. Με ανκεηηθέξ εγγναθέξ (ακηηιμγηζμυξ) ηυζμ ζημ Μεηνχμ Δεζμεφζεςκ ημο Φμνέα, υζμ
θαη ζημ Βηβιίμ Γγθνίζεςκ θαη Γκημιχκ Πιενςμήξ, δηαγνάθμκηαη ηα ακηίζημηπα πμζά θαη
απμδεζμεφμκηαη μη ζπεηηθέξ πηζηχζεηξ. Οη ανκεηηθέξ ιμγηζηηθέξ εγγναθέξ, ιαμβάκμοκ
θαη αοηέξ μμκαδηθυ ανηζμυ θαηαπχνεζεξ.
3. Η δηαδηθαζία ηεξ ακαηνμπήξ ακάιερεξ οπμπνέςζεξ είκαη οπμπνεςηηθή. Σηεκ
εγθφθιημ ημο Υπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ ημκίδεηαη ηδηαίηενα υηη, μη δαπάκεξ πμο
πναγμαημπμηήζεθακ εκηυξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ, αιιά δεκ θαηέζηε δοκαηυ κα
πιενςζμφκ εκηυξ αοημφ, δφκαηαη κα επηβανφκμοκ ημ επυμεκμ μηθμκμμηθυ έ ημξ μυκμ ζηεκ
πενίπηςζε πμο έπμοκ ακαιεθζεί κυμημα εκηυξ ημο 2015. Γηα ημκ έιεγπμ ζοκδνμμήξ ηεξ
ακςηένς πνμτπυζεζεξ, ζα πνέπεη ζηα δηθαημιμγεηηθά πμο οπμβάιιμκηαη γηα ηεκ
εθθαζάνηζε θαη πιενςμή ηςκ ζπεηηθχκ δαπακχκ, εθηυξ απυ ηε κέα απυθαζε ακάιερεξ
οπμπνέςζεξ ημο 2016, κα επηζοκάπηεηαη θαη ε απυθαζε ηεξ ακηίζημηπεξ ακαηνμπήξ ημο
2015.
Η Οηθμκμμηθή Υπενεζία ημο Δήμμο ζημ με α.α. 3/05.11.2015 οπενεζηαθυ ζεμείςμά ηεξ
μαξ δεηάεη ηε ιήρε απυθαζεξ ακάθιεζεξ απμθάζεςκ ακάιερεξ οπμπνέςζεξ δέζμεοζεξ ηςκ πηζηχζεςκ πμζμφ 191.971,23 εονχ απυ ημκ πνμτπμιμγηζμυ πνήζεξ
2015.
Ύζηενα απυ ηα παναπάκς, μ Πνυεδνμξ, πνυηεηκε ηεκ ηνίηε (3 ε ) ακάθιεζε απμθάζεςκ
ακάιερεξ οπμπνέςζεξ – δέζμεοζεξ ηςκ πηζηχζεςκ πμζμφ 191.971,23 εονχ απυ ημκ
πνμτπμιμγηζμυ πνήζεξ 2015, ζφμθςκα θαη με ηεκ ακςηένς πνυηαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Υπενεζίαξ.
Σηε ζοκέπεηα, μ Πνυεδνμξ, θάιεζε ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμφ έιαβε οπυρε:
1. Τηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 (παν. 1 εδαθ. δ) ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα
Καιιηθνάηεξ¨ (Φ.Γ.Κ. 87/ η. Α΄/07.06.2010).
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2. Τηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 113/2010 ¨Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ¨
(Φ.Γ.Κ. 194/ η. Α΄/22.10.2010)
3. Τεκ εγθφθιημ με ανηζμ. 30/19664/20.04.2011 ηςκ Γ.Γ. ηςκ Υπμονγείςκ
Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ & Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ θαη Οηθμκμμηθχκ
4. Τεκ εγθφθιημ με ανηζμ. 2/92055/0026/20.12.2012 ημο Υπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ.
5. Τηξ απμθάζεηξ δέζμεοζεξ πίζηςζεξ ηεξ μηθμκμμηθήξ επηηνμπήξ γηα ηηξ μπμίεξ ε
δαπάκε έπεη μαηαηςζεί γηα μπμημδήπμηε ιυγμ ή ε ακάιερε ηεξ οπμπνέςζεξ δεκ έπεη
εθηειεζζεί εκ υις ή εκ μένεη μέζα ζημ μηθμκμμηθυ έημξ ζημ μπμίμ ακαθένεηαη
6. Τεκ παναπάκς ακαιοηηθή εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο, φζηενα απυ δηαιμγηθή ζοδήηεζε
θαη ρεθμθμνία,
ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ

ΟΙΟΦΩΚΑ

Α. Ακαθαιεί ηηξ απμθάζεηξ ακάιερεξ οπμπνέςζεξ – δέζμεοζεξ πίζηςζεξ ζε βάνμξ Κ.
Α. ημο πνμτπμιμγηζμμφ μηθ. έημοξ 2015, γηα ηηξ μπμίεξ ε δαπάκε έπεη μαηαηςζεί γηα
μπμημδήπμηε ιυγμ ή ε ακάιερε ηεξ οπμπνέςζεξ δεκ έπεη εθηειεζζεί εκ υις ή εκ μένεη
μέζα ζημ μηθμκμμηθυ έημξ 2015, υπςξ ακαιοηηθά απεηθμκίδμκηαη ζημκ παναθάης πίκαθα:
 α.α 3/2015 Υ.Σ.
Α.Α

ΠΟΟ
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Η. Α

34

15.7331.0013
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50.6051.0004
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50.6051.0005
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00.6494.0001

35

10.7134.0001
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50.6051.0003
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15.6699.0003
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10.6051.0001
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50.6011

20

70.6051.0001

Γηζθμνά οπέν ΤΓΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (ΚΓΠ)

21

00.6121.0002

Ακηημηζζία Ακηηδεμανπχκ

10.000,00

12

35.6262.0007

Σοκηήνεζε πχνςκ πναζίκμο Δεμμηηθήξ Γκυηεηαξ

68.452,53
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ΟΚΟΙΑΖΑ ΗΩΔΖΗΟΤ & ΑΖΣΖΟΘΟΓΖΑ
Γπηζθεοέξ -πνςμαηηζμμί θηηνίςκ εθπαίδεοζεξ
Κμδάκεξ 2015-2016
Ταθηηθέξ απμδμπέξ (πενηιαμβάκμκηαη βαζηθυξ
μηζζυξ, δχνα εμνηχκ, γεκηθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδυμαηα)
Γηζθμνά οπέν ΤΥΔΚΥ
ΤΣΜΓΔΓ
Γηζθμνά οπέν ΤΓΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ
Απμδεμίςζε απυ επηδίθαζε δηθαζηηθχκ αγςγχκ
Αγμνά Ηιεθηνμκηθχκ Υπμιμγηζηχκ &
Ηιεθηνμκηθχκ Σογθνμηεμάηςκ
Γηζθμνά οπέν ΤΥΔΚΥ
Ακηηθεναοκηθή πνμζηαζία ζπμιηθχκ θηηνίςκ
Γηζθμνά οπέν ΙΚΑ
Ταθηηθέξ απμδμπέξ (πενηιαμβάκμκηαη βαζηθυξ
μηζζυξ, δχνα εμνηχκ, γεκηθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδυμαηα)
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8.000,00
20.404,89
14.788,07
1.581,81
3.827,27
23.196,28
11.931,00
10.000,00
6.000,00
723,21
8.011,89
353,79

Ελληνική

Α.Α

15
16
17
18

ΑΔΑ: 61ΣΨΩΛΠ-Δ66

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΛ. ΝΙΚΗ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΣΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΠΟΟ
ΓΤΡΩ

AAY

Η. Α

45

10.6661.0001

44

00.6117.0001

27

00.6126.0002

ΙΚΑ Αηνεηχκ

633,36

46

70.6232.0001

Γπηζηνμθή εκμηθίςκ ιυγς μεηεγθαηάζηαζεξ ΚΓΠ
ζηεκ Πενηθένεηα Δοη. Μαθεδμκίαξ

1.304,13

ΟΚΟΙΑΖΑ ΗΩΔΖΗΟΤ & ΑΖΣΖΟΘΟΓΖΑ
Κμδάκεξ
Δεμμηηθχκ Δηαμενηζμάηςκ
Αμμηβέξ ιμηπχκ εθηειμφκηςκ εηδηθέξ οπενεζίεξ
οπυ ηεκ ηδηυηεηα ειεφζενςκ επαγγειμαηηχκ

2.000,00
763,00

ΤΚΟΘΟ 191.971,23
Β. Η πανμφζα απυθαζε κα ακανηεζεί ζημ δηαδίθηομ (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΓΚ 112/η.Α) θαη κα δεμμζηεοηεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο
(www.kozanh.gr) (παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Ν. 4071/2012, ΦΓΚ 85/η.Α)
Γ. Ακαζέηεη ζημκ θ. Πνυεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.

Η πανμφζα απυθαζε πήνε ανηζμυ 382 / 2015
Τμ πανυκ πναθηηθυ ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πρόεδρος

Σα Ιέλη

(Τ.Υ)
Ιςακκίδεξ Γιεοζένημξ
Δήμανπμξ Κμδάκεξ

(Τ.Υ)
Βαιαήξ Γεχνγημξ
Λαβακηζηχηεξ Γεχνγημξ
Ληάθμξ Γοζφμημξ (Θέμεξ)
Σηχμμξ Νηθυιαμξ
Μαιμφηαξ Λάδανμξ

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό ζ π α ζ μ α
Κμδάκε, 6 Νμεμβνίμο 2015
Ο Γναμμαηέαξ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.11.27 11:11:20 EET

Γνεγμνηάδεξ Ιςάκκεξ
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