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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 03/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 009/2010

ΘΕΜΑ 3ο : Ψήφιση πιστώσεων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 003/08-02-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Ουρανός Εμμανουήλ.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να εξοφλήσει τις ανεξόφλητες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, θα πρέπει και προτείνεται να ψηφίσουμε την πίστωσή τους, σε σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού, ήτοι:

  1.-45,01 + 441,04 €, επ’ ονόματι COMPACT SERVICE Ε.Π.Ε., για συντήρηση καυστήρων, στον Κ.Α.: 80.8116.
  2.-192.93 + 130.90 + 357.00 + 974.99 + 357.00 €, επ’ ονόματι ERGOTRAK A.E., για συντήρηση του φορτωτή CASE μετά υλικών, στον Κ.Α.: 80.8116.
  3.-119.60 €, επ’ ονόματι M.PRESS Ε.Π.Ε., για δημοσίευση ανακοίνωσης του Δήμου, στον Κ.Α.: 80.8116.
  4.-214,20 + 71,40 + 4.414,90 + 999,60 + 2.561,48 + 2.748,90 + 2.561,48 €, επ’ ονόματι UNISYSTEMS A.Ε.Ε., για συντήρηση HARDWARE & SOFTWARE  του Δήμου, στους Κ.Α.: 80.8116 & 80.8117.
  5.-1.041.70 €, επ’ ονόματι VA-CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., για προμήθεια συστήματος ανάρτησης εκθεμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο, στον Κ.Α.: 80.8116.
  6.-22,02 €, επ’ ονόματι ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
  7.-43.604,18 €, επ’ ονόματι ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, για εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων μπάσκετ & τένις», στον Κ.Α.: 30.7325.0001.
  8.-174,93 + 210,63 €, επ’ ονόματι ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε., για εργασίες απολύμανσης δημοτ. κτιρίων, στον Κ.Α.: 80.8116.
  9.-76,57 €, επ’ ονόματι ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
 10.-1.605,43 + 687,95 €, επ’ ονόματι Αφοί ΒΡΑΧΑΜΗ Ο.Ε., για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, στον Κ.Α.: 80.8116.
 11.-2.737,00 €, επ’ ονόματι ΒΟΥΤΣΑ Σ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, για προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 12.-35,21 + 35,24 €, επ’ ονόματι ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
 13.-5.355,00 €, επ’ ονόματι ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, για προμήθεια μεταλλ. καπακιών φρεατίων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 14.-365,38 + 649,01 + 350,72 + 684,87 + 149,25 €, επ’ ονόματι ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., για προμήθεια διαφόρων ειδών, στον Κ.Α.: 80.8116.






 15.-110,59 €, επ’ ονόματι ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
 16.-2.272,90 + 1.664,81 + 2.701,30 + 2.396,66 €, επ’ ονόματι ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, για προμήθεια μικροεργαλείων κλπ εξαρτημάτων μηχανημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 17.-737,04 €, επ’ ονόματι ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για ασφάλιστρα οχημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 18.-130,00 + 130,00 + 92,46 + 119,95 €, επ’ ονόματι ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε., για δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων & συνδρομές στον Δημοτικό & Κοινοτικό Τύπο, στον Κ.Α.: 80.8115.
 19.-40.057,50 €, επ’ ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε., για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, στον Κ.Α.: 20.6277.0001.
 20.-17.985,00 €, επ’ ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε., για εργασίες οδοκαθαρισμού, αποψίλωσης & ανακύκλωσης, στον Κ.Α.: 20.6277.0001.
 21.-856,80 + 1.666,00 €, επ’ ονόματι ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, στον Κ.Α.: 80.8116.
 22.-930,68 €, επ’ ονόματι ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για προμήθεια οικοδομικών υλικών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 23.-1.000,00 + 1.000,00 €, επ’ ονόματι ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΕΛΕΝΗ, για γραμματειακή υποστήριξη, στον Κ.Α.: 80.8116.
 24.-118,88 + 82,11 + 135,66 €, επ’ ονόματι ΚΡΙΚΟΣ Μ. Ε.Π.Ε., για δημοσίευσεις ανακοινώσεων, αποφάσεων κλπ, στον Κ.Α.: 80.8116.
 25.-18.801,79 €, επ’ ονόματι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., για εκτέλεση του έργου «Μετατόπιση-Επέκταση δικτύου ύδρευσης», στον Κ.Α.: 25.7312.0006.
 26.-48.624,76 €, επ’ ονόματι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., για εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση, περιμάνδρωση τμήματος Δημ. χώρου στο Ο.Τ. 32», στον Κ.Α.: 80.8117.
 27.-261,80 €, επ’ ονόματι ΚΩΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΕΡΜΑΙΝ, για προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού κλπ, στον Κ.Α.: 80.8116.
 28.-1.444,49 + 365,00 + 1.444,49 + 365,00 + 1.444,49 + 365,00 + 1.148,70 €, επ’ ονόματι ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, για αποδοχές ΟΚΤ-ΔΕΚ 2009, στον Κ.Α.: 80.8111.
 29.-53,55 €, επ’ ονόματι ΜΑΣΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε., για ηλεκτρολογική συντήρηση οχήματος, στον Κ.Α.: 80.8115.
 30.-1.000,00 + 1.000,00 €, επ’ ονόματι ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, για γραμματειακή υποστήριξη, στον Κ.Α.: 80.8116.
 31.-15,00 + 182,59 + 533,30 + 332,33 + 277,10 + 121,38 + 436,50 €, επ’ ονόματι ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, για προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών κλπ ειδών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 32.-963,90 + 809,20 €, επ’ ονόματι ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΗ, για συντήρηση οργάνων κλπ ειδών των παιδικών χαρών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 33.-1.309,00 + 1.047,20 + 319,87 €, επ’ ονόματι ΝΙΚΑΣ Ι. – ΚΟΥΤΣΙΝΗ Α. Ο.Ε., για προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων και πινακίδων σήμανσης, στον Κ.Α.: 80.8116.
 34.-2.834,58 €, επ’ ονόματι ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για προμήθεια αναλωσίμων & ανταλλ/κών για τη συντήρηση των συντριβανιών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 35.-940,49 €, επ’ ονόματι ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε., για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, στον Κ.Α.: 80.8116.
 36.-96,39 + 706,86 €, επ’ ονόματι ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, για δημοσίευση διαγωνισμού & ισολογισμού, στον Κ.Α.: 80.8116.
 37.-499,80 €, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για προμήθεια ελαστικών οχημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 38.-470,30 €, επ’ ονόματι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε., για προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού, στον Κ.Α.: 80.8116.
 39.-8.342,69 €, επ’ ονόματι ΣΜΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, για εργασίες συντήρησης του Δημ. δικτύου φωτισμού, στον Κ.Α.: 20.6262.0001.




 40.-30.943,50 €, επ’ ονόματι ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΪΑ, για εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση του εντόμου Marchallina Hellenica στα πεύκα», στον Κ.Α.: 35.7336.0005.
 41.-13.663,62 €, επ’ ονόματι ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, για εργασίες συντήρησης κήπων & δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων, στον Κ.Α.: 35.6262.0002.
 42.-885,36 + 410,55  €, επ’ ονόματι ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., για συντήρηση οχημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 43.-347,71 €, επ’ ονόματι ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για προμήθεια δάφνινων στεφανιών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2009, στον Κ.Α.: 80.8116.
 44.-9.999,57 €, επ’ ονόματι ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΣΙΛΙΑ, για προμήθεια εορταστικού διάκοσμου, στον Κ.Α.: 80.8116.
 45.-499,80 €, επ’ ονόματι ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε., για προμήθεια κάδων κομποστοποίησης, στον Κ.Α.: 80.8116.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει - αποφασίζει

   Την ψήφιση της πίστωσης όλων των δαπανών Π.Ο.Ε. σε σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, όπως πιο κάτω:

  1.-45,01 + 441,04 €, επ’ ονόματι COMPACT SERVICE Ε.Π.Ε., για συντήρηση καυστήρων, στον Κ.Α.: 80.8116.
  2.-192.93 + 130.90 + 357.00 + 974.99 + 357.00 €, επ’ ονόματι ERGOTRAK A.E., για συντήρηση του φορτωτή CASE μετά υλικών, στον Κ.Α.: 80.8116.
  3.-119.60 €, επ’ ονόματι M.PRESS Ε.Π.Ε., για δημοσίευση ανακοίνωσης του Δήμου, στον Κ.Α.: 80.8116.
  4.-214,20 + 71,40 + 4.414,90 + 999,60 + 2.561,48 + 2.748,90 + 2.561,48 €, επ’ ονόματι UNISYSTEMS A.Ε.Ε., για συντήρηση HARDWARE & SOFTWARE  του Δήμου, στους Κ.Α.: 80.8116 & 80.8117.
  5.-1.041.70 €, επ’ ονόματι VA-CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., για προμήθεια συστήματος ανάρτησης εκθεμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο, στον Κ.Α.: 80.8116.
  6.-22,02 €, επ’ ονόματι ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
  7.-43.604,18 €, επ’ ονόματι ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, για εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων μπάσκετ & τένις», στον Κ.Α.: 30.7325.0001.
  8.-174,93 + 210,63 €, επ’ ονόματι ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε., για εργασίες απολύμανσης δημοτ. κτιρίων, στον Κ.Α.: 80.8116.
  9.-76,57 €, επ’ ονόματι ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
 10.-1.605,43 + 687,95 €, επ’ ονόματι Αφοί ΒΡΑΧΑΜΗ Ο.Ε., για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, στον Κ.Α.: 80.8116.
 11.-2.737,00 €, επ’ ονόματι ΒΟΥΤΣΑ Σ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, για προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 12.-35,21 + 35,24 €, επ’ ονόματι ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
 13.-5.355,00 €, επ’ ονόματι ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, για προμήθεια μεταλλ. καπακιών φρεατίων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 14.-365,38 + 649,01 + 350,72 + 684,87 + 149,25 €, επ’ ονόματι ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., για προμήθεια διαφόρων ειδών, στον Κ.Α.: 80.8116.


 15.-110,59 €, επ’ ονόματι ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον Κ.Α.: 80.8115.
 16.-2.272,90 + 1.664,81 + 2.701,30 + 2.396,66 €, επ’ ονόματι ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, για προμήθεια μικροεργαλείων κλπ εξαρτημάτων μηχανημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 17.-737,04 €, επ’ ονόματι ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για ασφάλιστρα οχημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 18.-130,00 + 130,00 + 92,46 + 119,95 €, επ’ ονόματι ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε., για δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων & συνδρομές στον Δημοτικό & Κοινοτικό Τύπο, στον Κ.Α.: 80.8115.
 19.-40.057,50 €, επ’ ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε., για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, στον Κ.Α.: 20.6277.0001.
 20.-17.985,00 €, επ’ ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε., για εργασίες οδοκαθαρισμού, αποψίλωσης & ανακύκλωσης, στον Κ.Α.: 20.6277.0001.
 21.-856,80 + 1.666,00 €, επ’ ονόματι ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, στον Κ.Α.: 80.8116.
 22.-930,68 €, επ’ ονόματι ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για προμήθεια οικοδομικών υλικών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 23.-1.000,00 + 1.000,00 €, επ’ ονόματι ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΕΛΕΝΗ, για γραμματειακή υποστήριξη, στον Κ.Α.: 80.8116.
 24.-118,88 + 82,11 + 135,66 €, επ’ ονόματι ΚΡΙΚΟΣ Μ. Ε.Π.Ε., για δημοσίευσεις ανακοινώσεων, αποφάσεων κλπ, στον Κ.Α.: 80.8116.
 25.-18.801,79 €, επ’ ονόματι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., για εκτέλεση του έργου «Μετατόπιση-Επέκταση δικτύου ύδρευσης», στον Κ.Α.: 25.7312.0006.
 26.-48.624,76 €, επ’ ονόματι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., για εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση, περιμάνδρωση τμήματος Δημ. χώρου στο Ο.Τ. 32», στον Κ.Α.: 80.8117.
 27.-261,80 €, επ’ ονόματι ΚΩΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΕΡΜΑΙΝ, για προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού κλπ, στον Κ.Α.: 80.8116.
 28.-1.444,49 + 365,00 + 1.444,49 + 365,00 + 1.444,49 + 365,00 + 1.148,70 €, επ’ ονόματι ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, για αποδοχές ΟΚΤ-ΔΕΚ 2009, στον Κ.Α.: 80.8111.
 29.-53,55 €, επ’ ονόματι ΜΑΣΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε., για ηλεκτρολογική συντήρηση οχήματος, στον Κ.Α.: 80.8115.
 30.-1.000,00 + 1.000,00 €, επ’ ονόματι ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, για γραμματειακή υποστήριξη, στον Κ.Α.: 80.8116.
 31.-15,00 + 182,59 + 533,30 + 332,33 + 277,10 + 121,38 + 436,50 €, επ’ ονόματι ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, για προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών κλπ ειδών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 32.-963,90 + 809,20 €, επ’ ονόματι ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΗ, για συντήρηση οργάνων κλπ ειδών των παιδικών χαρών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 33.-1.309,00 + 1.047,20 + 319,87 €, επ’ ονόματι ΝΙΚΑΣ Ι. – ΚΟΥΤΣΙΝΗ Α. Ο.Ε., για προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων και πινακίδων σήμανσης, στον Κ.Α.: 80.8116.
 34.-2.834,58 €, επ’ ονόματι ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για προμήθεια αναλωσίμων & ανταλλ/κών για τη συντήρηση των συντριβανιών, στον Κ.Α.: 80.8116.
 35.-940,49 €, επ’ ονόματι ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε., για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, στον Κ.Α.: 80.8116.
 36.-96,39 + 706,86 €, επ’ ονόματι ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, για δημοσίευση διαγωνισμού & ισολογισμού, στον Κ.Α.: 80.8116.
 37.-499,80 €, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για προμήθεια ελαστικών οχημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 38.-470,30 €, επ’ ονόματι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε., για προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού, στον Κ.Α.: 80.8116.
 39.-8.342,69 €, επ’ ονόματι ΣΜΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, για εργασίες συντήρησης του Δημ. δικτύου φωτισμού, στον Κ.Α.: 20.6262.0001.



 40.-30.943,50 €, επ’ ονόματι ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΪΑ, για εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση του εντόμου Marchallina Hellenica στα πεύκα», στον Κ.Α.: 35.7336.0005.
 41.-13.663,62 €, επ’ ονόματι ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, για εργασίες συντήρησης κήπων & δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων, στον Κ.Α.: 35.6262.0002.
 42.-885,36 + 410,55  €, επ’ ονόματι ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., για συντήρηση οχημάτων, στον Κ.Α.: 80.8116.
 43.-347,71 €, επ’ ονόματι ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για προμήθεια δάφνινων στεφανιών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2009, στον Κ.Α.: 80.8116.
 44.-9.999,57 €, επ’ ονόματι ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΣΙΛΙΑ, για προμήθεια εορταστικού διάκοσμου, στον Κ.Α.: 80.8116.
 45.-499,80 €, επ’ ονόματι ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε., για προμήθεια κάδων κομποστοποίησης, στον Κ.Α.: 80.8116.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 009/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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