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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή 

της 1
ης

 συµπληρωµατικής 

σύµβασης της µελέτης «µελέτη 

αποχέτευσης και διάθεση λυµάτων 

δυτικών παραλιακών οικισµών 

∆ήµου Γουβών».  

713 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έκθεση εκτέλεσης 

προϋπολογισµού γ΄ τριµήνου 2011 

714 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του 

πρακτικού για την εκτέλεση της 

προµήθειας οργάνου τοπογραφικών 

µετρήσεων. 

715 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 307,50 € 

σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0139 για 

την εξόφληση οφειλής για την 

συντήρηση και επισκευή 

απορριµµατοφόρου τέως ∆ήµου 

Μαλίων. 

716 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 161,13 € 

σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0118 για 

την εξόφληση οφειλής για την 

συντήρηση και επισκευή 

απορριµµατοφόρου τέως ∆ήµου 

Μαλίων 

717 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.182,00 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0154 

για την εξόφληση του έργου 

τσιµεντοστρώσεις αγροτικών 

δρόµων στο Μοχό 

718 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.090,24 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0136 

για την εξόφληση οφειλής για την 

719 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 



συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 

τέως ∆ήµου Μαλίων 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.618,40 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0188 

για την εξόφληση διαφόρων 

οφειλών προ έτος 2006 τέως ∆ήµου 

Επισκοπής 

720 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.996,16 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0059 

για την εξόφληση του έργου 

«προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για 

την αντικατάσταση 

κατεστραµµένων τµηµάτων 

ασφαλτοτάπητα» τέως ∆ήµου 

Γουβών. 

721 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.958,73 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0060 

για την εξόφληση του έργου 

κατασκευή δύο βάσεων για 

τοποθέτηση δύο αιθουσών 

διδασκαλίας στο δηµοτικό Σχολείο 

Ελιάς. 

722 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.586,65 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0061 

για την εξόφληση του έργου 

τσιµεντόστρωση τµηµάτων 

παραχωρηµένων δηµοτικών 

δρόµων τέως ∆ήµου Γουβών 

723 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.443,85 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0073 

για την εξόφληση του έργου 

επισκευή δηµοτικών δρόµων λόγω 

θεοµηνίας τέως ∆ήµου Γουβών. 

724 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 31.582,48 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0164 

για την εξόφληση οφειλής για την 

προµήθεια σκυροδέµατος τέως 

∆ήµου Επισκοπής 

725 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης 
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