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Α/Α ΘΕΜΑΣΑ 

Εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ  

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

1 Θέκα θαηεπείγνλ. Αλαθνίλσζε γηα ηελ 

γ΄ αλάξηεζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ 

πηλάθσλ & δηαγξακκάησλ γηα ηελ 

ππνβνιή ελζηάζεσλ & δειώζεσλ 

ηδηνθηεζίαο νηθηζκνύ Γνπξλώλ, Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

«απνηύπσζε, θηεκαηνγξάθεζε θαη 

ζύληαμε πξάμεο εθαξκνγήο Γνπξλώλ 

87 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ  

2. Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Δπηζθνπήο 

88 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

3 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Δπηζθνπήο 

89 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

4 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Δπηζθνπήο 

90 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

5 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Δπηζθνπήο 

91 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

6 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Δπηζθνπήο 

92 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

7 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Γνπβώλ 

93 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

8 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

ηέσο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 

94 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

9 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ρξεσιύζηνπ δαλείνπ 

εζσηεξηθνύ 

95 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

10 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ εμόθιεζε νθεηιήο γηα 

επηζηξνθή αρξεσζηήησο 

96 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 



θαηεβιεζέληνο πνζνύ ζηελ 

Μπαληνπβά Λέλθα 

11 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 40.000 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

10.7511.0001 γηα ηελ πιεξσκή 

εηζθνξάο ππνινίπνπ αξρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζύζηαζεο Γεκνηηθήο 

θνηλνθεινύο επηρείξεζεο 

97 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

12 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 28.970 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

10.7511.0002 γηα ηελ πιεξσκή 

εηζθνξάο ππνινίπνπ αξρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζύζηαζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο Γνπβώλ ΑΔ  ΟΣΑ 

98 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

13 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 8.703,62 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

10.7511.0003 γηα ηελ πιεξσκή 

εηζθνξάο ππνινίπνπ αξρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζύζηαζεο ηεο Γ.Α. ΜΑΛ. 

Α.Δ. 

99 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

14 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 2.500,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

25.6211.0001 γηα ηελ πιεξσκή 

δαπάλεο γηα ειεθηξηθό ξεύκα 

ιεηηνπξγίαο βηνινγηθνύ πξώελ Ακεξηθ. 

Βάζεο Γνπξλώλ  

100 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

15 Θέκα θαηεπείγνλ Φήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή εμόδσλ θίλεζεο 

Πξνέδξσλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη Δθπξνζώπσλ 

101 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ (αλαθνπήο – 

αηηήζεσο αλαζηνιήο) θαηά ηεο αξίζκ. 

467/2011 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Γηθαζηή ηνπ Μ.Πξ.Ηξ. θαη ηεο 

επηζπεύδνπζαο Κ/μίαο Α. 

Παπαδνγηαλλάθε – Α. 

Παπαδνγηαλλάθεο (β΄ επίδνζε 

δηαηαγήο – πιεξσκήο). 

102 Δγθξίλεηαη νκόθσλα λα κελ 

αζθεζνύλ έλδηθα βνεζήκαηα 

2 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ (πξνζθπγή ζην 

Γ/θό Πξ. Ηξ. Καη αίηεζε αλαζηνιήο) 

θαηά ηεο αξίζκ. 684/2011 απόθαζε 

ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ηξαθιείνπ 

κε ηελ νπνία δεηά πνζό 48.631,61 € 

103 Δγθξίλεηαη νκόθσλα λα 

αζθεζνύλ ηα έλδηθα 

βνεζήκαηα πξνζθπγήο θαη 

αίηεζε αλαζηνιή 



θαηά ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ.   

3 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.157,41 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0014 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο κεηαθίλεζεο ηεο 

Ιαηξάθεο Διηζάβεη. 

104 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

4 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 237,43 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0017 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο απνδνρώλ ηεο 

Λεμηάξρνπ εθάθε Δπζεβίαο. 

105 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

5 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 121,98 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0020 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο ηνπ ππαιιήινπ 

Μαξγαξηηζαλάθε Νηθνιάνπ. 

106 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

6 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 154,43 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0024 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο ηνπ εθπξόζσπνπ 

πξνζσπηθνύ Οξθαλνύ Νηθνιάνπ. 

107 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

7 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 207,78 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0026 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο γηα εθπαίδεπζε ηνπ άγηα 

Αλησλίνπ. 

108 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

8 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 226,20 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0027 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα απνδνρέο ηεο 

πξαθηηθνγξάθνπ πίγγνπ Γεσξγίαο. 

109 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

9 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 870,74 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0028 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα απνδνρέο 

ζπκβαζηνύρσλ ππαιιήισλ (ζπκβ. 

Τπεξ. Καζαξηόηεηαο). 

110 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

10 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 19,54 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0031 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα απνδνρέο 

πξνζσπηθνύ (Υαξθηνιάθε Δπζπκία). 

111 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

11 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 3.000,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8111.0033 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα ακνηβή ηεο 

Λεμηάξρνπ Φαλνπξάθε Κξπζηάιιεο. 

112 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

12 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 29.823,26 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8112.0007 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο απνδεκίσζεο κειώλ 

ηνπ Γ γηα ζπλεδξηάζεηο έηνπο 2010 

πξώελ Γήκνπ Γνπβώλ 

113 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 



13 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.244,03 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8112.0008 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο απνδεκίσζεο κειώλ 

ηεο ΓΔ γηα ζπλεδξηάζεηο έηνπο 2010 

πξώελ Γήκνπ Γνπβώλ. 

114 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

14 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.113,83 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8112.0009 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο απνδεκίσζεο κειώλ 

ηεο ΓΔ γηα ζπλεδξηάζεηο ηνπ πξώελ 

Γήκνπ Μαιίσλ. 

115 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

15 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 254,17 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8112.0010 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα απνδεκίσζε 

κειώλ ηεο ΓΔ ηνπ πξώελ Γήκνπ 

Μαιίσλ. 

116 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

16 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 135,91 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8112.0011 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα ζπκκεηνρή ζε 

αληηπξνζσπεία ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο 

ΚΔΓΚΔ. 

117 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

17 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 547,44 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8112.0012 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα έμνδα 

παξάζηαζεο Πξνέδξνπ Γ. Γ. Γαιύθαο 

118 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

18 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 280,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0002 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ακνηβήο ζύκβαζεο 

έξγνπ γηα ιεηηνπξγία ΚΔΠ (Γνύβεο). 

119 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

19 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 3.154,16 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0003 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο δαπάλεο θύιαμεο 

δεκνηηθνύ θηηξίνπ (Γνύβεο). 

120 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

20 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 200,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0007 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ελνηθίνπ ζηνλ 

Γαζθαιάθε Γεώξγην. 

121 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

21 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.358,10 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0008 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ελνηθίνπ ζηελ 

Δηξήλε ρήξα Δκκ. Κνπθάθε. 

122 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

22 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 117,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.00014 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα ΚΣΔΟ νρεκάησλ 

ζηελ Γ.Ο.Τ. Υεξζνλήζνπ. 

123 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

23 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 117,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.00018 γηα ηελ 

124 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο θαη ε 



εμόθιεζε νθεηιήο κίζζσζεο αθηλήηνπ 

πάξθηγθ ζηνλ Μνζρόπνπιν Γηνλύζην. 

 

δηόξζσζε ηνπ πνζνύ 

24 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 423,50 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0025 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο Οξθσηώλ 

Δθηηκεηώλ γηα ηνλ πξώελ Γήκν 

Υεξζνλήζνπ (.Ο.Δ.) 

125 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

25 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.393,04 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0027 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ελνηθίνπ 2010 

αγξνηηθνύ ηαηξείνπ Αλάιεςεο ηνπ 

πξώελ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζηνλ 

Υαξαιακπάθε Δκκαλνπήι. 

126 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

26 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 48.641,32 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0033 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ ζηελ FORTES ΑΔΒΔ. 

127 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

27 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 300,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0034 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο κηζζώκαηνο 

αθηλήηνπ ζηνλ Αλαζηαζάθε Αληώλην. 

128 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

28 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.416,13 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0036 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα κίζζσζε 

αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε παηδηθήο ραξάο 

Μαιίσλ ζηελ Βιαζηνύ Αηθαηεξίλε 

129 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

29 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.969,10 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0037 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα κίζζσκα ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο Μαιίσλ ζηελ Γαξνθαιάθε 

Γέζπνηλα. 

130 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

30 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.969,10 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0038 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα κίζζσκα ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο Μαιίσλ ζηνλ Γαξνθαιάθε 

Κσλ/λν. 

131 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

31 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 8.922,18 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0046 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα κίζζσζε ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο Π. Ι. Μαιιίσλ ζηελ 

Πεηζαιάθε Δηξήλε. 

132 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

32 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 300,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0047 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα κίζζσζε 

αθηλήηνπ γηα δεκηνπξγία ρώξνπ 

133 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 



ζηάζκεπζεο ζηνλ θαθηαλάθε 

Μελέιαν 

33 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 14.477,00 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8113.0052 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα ηειεθσληθά 

ηέιε. 

134 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

34 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 5.227,50 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0007 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο – 

επηζθεπήο θσηνηππηθώλ 

Μεραλεκάησλ, ηειεθσληθνύ θέληξνπ. 

135 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

35 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 934,52 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0015 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

136 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

36 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 203,10 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0016 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

137 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

37 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.973,90 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0017 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

138 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

38 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 147,60 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0018 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

139 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

39 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 26.656,32 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0019 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

140 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

40 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.890,50 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0020 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

141 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

41 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 6.025,92 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0021 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 

142 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

42 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.388,66 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0022 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

143 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

43 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 250,01 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0023 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

144 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 



επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

44 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 11.980,45 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0024 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ. 

145 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

45 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.306,25 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0039 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. 

146 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

46 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.284,50 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0056 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζε 

θσηνηππηθώλ, θαμ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ. 

147 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

47 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 10.530,18 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0082 γηα ηελ 

εμόθιεζε νθεηιήο ζπληήξεζεο εθαξκ. 

Λνγηζκηθνύ – θσηνηππηθώλ  - νηθ. 

Γηαρείξηζεο – δεκνηνινγίνπ θιπ. 

148 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

48 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 12.673,86 € 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0121 γηα 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα αζθάιηζηξα 

απηνθηλήησλ. 

149 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

49 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.371,37 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0135 γηα 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα ζπληήξεζε 

κνηνζπθιεηώλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

150 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

50 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 384,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0137 γηα 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα ππόινηπν 

ακνηβήο δηθεγόξνπ. 

151 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

51 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 819,00 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0178 γηα 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα αζθαιηζηήξην 

απηνθηλήηνπ. 

152 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

52 Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 846,34 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 80.8115.0185 γηα 

εμόθιεζε νθεηιήο γηα αζθαιηζηήξην 

απηνθηλήηνπ ΚΗΙ 2102. 

153 Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε 

ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

 

 

         Ο Πξόεδξνο  

       Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

             

        Ισάλλεο Θ. Μαζηνξάθεο 


