ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 21 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 1238/16.1.2015 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 3. Καλούδης Κωνσταντίνος,

τακτικά μέλη, και 4. Γεωργίου Δημήτριος και

5.Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Κοκοτίνης Χρήστος, 2.Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 3. Μπασούρης Μαρίνα, 4.Σερέτη Χριστίνα, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης

και 6.

Πίκουλα Αργυρώ τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντας στην συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος του Σωματείου
εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 13/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δεκτικών κωδικών παγίας προκαταβολής έτους 2015
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. 1108/2015 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται
τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση των δεκτικών κωδικών του
προϋπολογισμού της Παγίας Προκαταβολής έτους 2015 (άρθρο 173 του Ν. 3463/2006) για την πληρωμή
μικρών και επειγουσών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης με έγγραφες εντολές του Αντιδημάρχου
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την ψήφιση των δεκτικών κωδικών του προϋπολογισμού της Παγίας Προκαταβολής
έτους 2015 (άρθρο 173 του Ν. 3463/2006) για την πληρωμή μικρών και επειγουσών αναγκών του
Δήμου Ηλιούπολης με έγγραφες εντολές του Αντιδημάρχου, όπως παρακάτω :
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6221
6222
6224.0001
6331.0001
6433.0002
6434.0001
6442.0002
6443.0001
6443.0003
6451
6492
6494
6495.0003
6495.0006
6212
6232
6234.0001
6262.0002
6262.0003
6262.0004
6262.0005
6262.0006
6262.0008
6262.0019
6262.0020
6262.0023
6262.0028
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6262.0029
6263

Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη
εσωτερικού
Λοιπές Επικοινωνίες
Λοιποί φόροι και τέλη
Δαπάνες τιμητικών διακρίσεων και
αναμνηστικών δώρων (περιλαμβάνονται:βραβεία
λογοτεχνίας ,θεάτρου,μετάλλια κλπ)
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του ΛΑΕΚ
(Αρ.14Ν2224/94 και Αρθ 1Ν2434/96)
Δαπάνες δεξιώσεων , τοπικών εορτών κλπ
Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών
επιμελητών
Προμήθειες Τραπεζών από Επιχορηγήσεις στο
Δήμο
Δαπάνες των εκλογικών διαδικασιών στο Δήμο
Ηλιούπολης
Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας
Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων
ακινήτων (αναφέρεται στα κτηρια του ΚΕΠ
και της Υπηρεσίας του Ε.Σ.)
Μισθώματα μεταφορικών μέσων Περισυλλογή μεταφορά εγκαταλ/νων οχημάτων στο ΟΔΔΥ
Συντήρηση δικτύου ασύρματου και ενσύρματου
για τις υπηρεσίες του Δήμου
Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών δικτύων
και κέντρων
Συντήρηση πυροσβεστήρων
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συντήρηση κλιματιστικών
Συντήρηση συστήματος εξαερισμού
Συντήρηση Κεντρικών Μονάδων
Συντήρηση εξοπλισμού Κεντρικής Μονάδας
Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών κλπ
Συντήρηση και ενεργοποίηση ασυρμάτου
δικτύου (Wi-Fi)
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Η/Υ,
φωτοτυπικών, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων,
fax κλπ
Συντήρηση συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας
Η/Υ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

13.000,00 €
70.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
200.000,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
145.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €

6264.0003
6266.0006
6266.0008
6279.0001
6279.0002
6331.0002
6461
6462
6463
6611
6612.0001
6612.0003
6612.0004
6613.0002
6614
6634
6641.0002
6643.0001
6654
6661.0001
6671.0001
6671.0002
6673.0002
6681
6699.0001
6699.0002
6699.0006
6699.0010
6699.0011
7133.0002
7133.0010
3 6261

Δαπάνες ανανέωσης άδειας λειτουργίας
ανελκυστήρων
Ανάπτυξη λογισμικού web service για παροχή
στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών
Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση
σύμβασης "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Δαπάνες για παροχή πόσιμου νερού για τις
υπηρεσίες των ΚΕΠ
Δαπάνες απολύμανσης
Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων
οχημάτων από την Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων
Έξοδα Δημοσιεύσεων προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Προμήθεια βιβλίων κλπ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείων
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (Α4 Α3)
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (Α4 Α3) - ΚΕΠ
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
για τα ΚΕΠ
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού
Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων (λιπαντικά )
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Προμήθεια λοιπού υλικού
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων
Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη
μηχανογράφηση του Δήμου
Υλικά φαρμακείου
Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση
του Δήμου (Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα)
Προμήθεια αναλωσίμων για τα
φωτοαντιαγραφικά ,fax κλπ
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
(κλειδαριές,μηχανισμοί πορτών κλπ) για το νέο
Δημαρχιακό Μέγαρο
Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση
των ΚΕΠ
Προμήθεια αναλωσίμων για τα αντιγραφικά,
ΦΑΞ κλπ για τα ΚΕΠ
Προμήθεια επίπλων για τα ΚΕΠ
Προμήθεια ερμαρίων αρχειοθέτησης
βιβλιοθηκών (ξύλινες, ντεξιον, κλπ)
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του

1.500,00 €
2.000,00 €
25.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
100.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €
22.000,00 €
30.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

6262.0004

6263
6264.0001
6279.0001
6331.0001
6411.0002
6471.0003
6473
6474.0004
6481.0002
6613.0001
6614
6615
6633
6635
6654
6661
6671.0001
6671.0002
6691.0002
6699.0008
7131.0005
7134.0002

7135.0015
6261.0001
6262.0002
4 6262.0004

Δήμου
Συντήρηση επισκευή τηλεφωνικών δικτύων και
κέντρων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Έργασίες προγρ/νης συντήρησης & προμήθειας
αντ/κων για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας Αφορά και τα 2 λεωφορεία της υπηρεσίας
Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας
οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,
καθαριότητα
Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα
οχήματα (τέλη ταξινόμισης, τέλη τελωνείων,
κλπ)
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων
(λιπαντικά)
Εκδήλωση για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
(κατασκηνώσεις,κλπ)
Δαπάνες αιμοδοσίας
Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν 4071/12 άρθρο 2
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,
χημικά κλπ)
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας
Προμήθεια λοιπού υλικού
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων
Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα
Προμήθεια φωτογραφιών για διάφορες
εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης
Προμήθειες αναλωσίμων για τη λειτουργία του
Αναψυκτηρίου του Προφήτη Ηλία
Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών
εγκαταστάσεων για διάφορες εκδηλώσεις του
Δήμου Ηλιούπολης
Πολυμηχάνημα φαξ, εκτυπωτής και φωτοτυπικό
μηχάνημα
Προμήθεια και εγκατασταση τηλεφωνικού
κέντρου - τηλεφωνικες γραμμες - τηκεφωνικές
συσκευες κλπ για την υπηρεσια προνοιακων
επιδοματων
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων συνεργείου
Συντήρηση & επισκ. Ασύρματων -ενσύρματων
δυκτύων
Συντήρηση πυροσβεστήρων

2.000,00 €

20.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €

500,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €

6262.0005
6262.0006
6262.0010
6263.0001
6263.0002
6263.0003
6264.0001
6264.0002
6264.0003
6264.0004
6275.0001
6275.0002
6277.0001
6279.0001
6279.0002
6411.0006
6462
6613
6631
6634
6635.0002
6635.0003
6635.0004
6641.0002
6642
6662.0002
6662.0005
5 6662.0007

Συντήρηση & επισκ. Κλιματιστικών
Συντήρηση & επισκ. Λοιπού εξοπλισμού
(γερανογέφυρες, γεφυροπλάστιγγα, καυστήρες
πετρελαίου, πλυντηρίου οχημάτων κλπ)
Δαπάνες επισκευής από βανδαλισμούς
φωτιστικών χαμηλού φωτισμού στους
κοινόχρηστους χώρους
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και
προμήθεια αντ/κων για τα μεταφορικά μέσα της
υπηρεσίας
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων
μεταφόρτωσης
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και
προμήθεια αντ/κων για τα μηχανήματα της
υπηρεσίας
Δαπάνες επιθεωρήσεως καταλληλότητας Μηχ
Εργου
Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης τμήματος
επισκευής οχημάτων
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ
Μικροβιοκτονία κάδων απορριμμάτων κλπ
Δαπάνες συλλογής μεταφοράς και
απομάμρυνσης στερεών αποβλήτων
Καθαρισμός οικοπέδων
Δαπάνες απολύμανσης
Έξοδα μεταφοράς ακινητοποιημένων οχημάτων
του Δήμου λόγω ζημιάς
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πoλλαπλών εκτυπώσεων
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Προμήθεια σάκκων απορριμάτων
Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και
απορ/ρων
Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας για
τους οδοκαθαριστές (σκούπες, φαράσια,
καρότσια κλπ)
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση
μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση αντλιοστασίων
Προμήθεια διαφόρων υλικών-χρωμάτωναναλωσίμων συντήρησης εσοχών κάδων
απορ/των
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την
συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης
(λαμπτήρες κλπ)
Προμήθεια διαφ. Υλικών για την επισκευή
μονίμων εγκαταστάσεων εορταστικών επιστιλίων

15.000,00 €

18.000,00 €
13.000,00 €
45.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
8.000,00 €
40.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
2.000,00 €
3.500,00 €

6671.0001
6671.0002
6672.0001
6672.0002
6699.0001
6699.0004
6699.0005
6699.0009
7135.0005
6263
6264.0001
6265
6411.0004
6463
6611
6615.0003
6654
6662.0001
6662.0002
6662.0007
6662.0031
6671.0001
6671.0002
6671.0005
6671.0006
6672.0001
6691.0001
6699.0013
7135.0014
7135.0016
6252.0001
6255.0001
6 6263

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων
Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα οχήματα
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το συνεργείο
express (μπατανόβουρτσες κλπ)
Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα,
μηχανήματα και τις κτιριακές εγκ/σεις του
γκαράζ
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων
Προμήθεια πάσης φύσεως αναλωσίμων για το
συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων
(αργκόν, οξυγόνα, μπαλώματα κλπ)
Προμήθεια εργαλείων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και
λοιπού εξοπλισμού
Δαπάνες ελέγχου - εργασίες - έκδοση
πιστοποιητικών από ελεύθερο επαγγελματία για
τα
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Προμήθεια βιβλίων κλπ
Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες πολεοδομικών σχεδίων
Προμήθεια λοιπού υλικού
Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτων,
πινακιδων ονοματοθεσιας
Προμήθεια οργάνων, δαπεδων για τη συντήρηση
υπαρχουσών παιδικών χαρών
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση
των μηχανημάτων των σιντριβανιών του Δήμου
Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης, διαλυτικού
κπλ
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων
Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα
Προμήθεια φίλτρων
Προμήθεια συσσωρευτών
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και
φωτογραφήσεων(σημαίες κλπ)
Προμήθεια ασφαλτομίγματος
Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών
Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου για
διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων (χλοοκοπτικές
μηχανές κλπ)
Ασφάλιστρα εργαλείων χειρός
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

50.000,00 €
90.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
800,00 €
6.400,00 €
200,00 €
8.000,00 €
73.800,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
73.800,00 €
5.000,00 €

10.000,00 €

6264.0002
6264.0006
6264.0007
6264.0008
6276
6474.0002
6631
6633.0002
6635.0002

6662.0001
6662.0006
6671.0001
6671.0002
6672.0001
6672.0003
6673.0001
6681
6682
6692.0001
6699.0001
6699.0002
6699.0008
6699.0025
7135.0016
6262.0004
6264
6634
6643
6672
7 6699.0001

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων
Συντήρηση των μηχανημάτων των γεωτρήσεων
του Δήμου (με προμήθεια ανταλλακτικών)
Συντήρηση και επισκευή Μηχαν. Έργων (ΜΕ),
πυροσβεστικών και αγροτικών μηχανημάτων
Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας
οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
Σίτιση εθελοντών δασοπυροσβεστών
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού
Προμήθεια σκευασμάτων και υλικών για τη
διενέργεια ψεκασμών στο πλαίσιο αντιμετώπισης
Προμήθεια σάκκων απορριμάτων
Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων πρασίνου,
διάφορα υλικά για αυτόματο πότισμα, υλικά για
την ανακατασκευή συστημάτων διαχείρισης
νερού για την πυρασφάλεια)
Προμήθεια διαφόρων υλικών Πολιτικής
Προστασίας (και εξοπλισμού στολών, κράνη,
μπουφάν, μπότες κλπ)
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων (οχήματα,
σάρωθρα, μηχανήματα έργων)
Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων
Ανταλλακτικά πάσης φύσεως Μηχ. Έργων,
πυροσβεστικών κλπ οχημάτων
Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού
εξοπλισμού
Υλικά φαρμακείου
Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων,
λιπασμάτων, τύρφης κλπ
Προμήθεια εργαλείων χειρός
Προμήθεια διαφόρων υλικών (δασοπυρόσβεση,
φυτώριο, φύτευση)
Προμήθεια εξαρτημάτων και ελαστικού σωλήνα
για το αυτόματο πότισμα
Προμήθεια κηπευτικού χώματος για την
πλήρωση χώρων πρασίνου
Προμήθεια συστήματος εξυπηρέτησης ζώων για
την διατήρηση της καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων, πάρκων κλπ
Συντήρηση πυροσβεστήρων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων -προμήθεια
μικρών εργαλείων κλπ

10.000,00 €
3.000,00 €
600,00 €
2.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
12.000,00 €

10.000,00 €
5.000,00 €
27.000,00 €
40.000,00 €
11.000,00 €
15.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
50.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €

6699.0002
6699.0006

Προμήθεια κεριού-ανάπλαση
Προμήθεια αναλωσίμων - τροφίμων (κονιάκ,
παξιμάδια,κλπ)

8.000,00 €
13.000,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.1.2015

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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