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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  13/2020 
 
«Περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, 
συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
01/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
 2. Σπυριδάκου Θεοδούλη            Γραμ/τέας Δ.Σ.   2. Βλάχου Άννα 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 4. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 6. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 7. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Αρρώνης Παντελεήμων   
11. Καλογερίνης Ηλίας   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. 
15. 
16. 
17. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική                

  

18. Γουναλάκης Ιωάννης   
19. Καλογράνης Δημήτριος   
20. Κόκκορης Παναγιώτης   
21. Κουλουβάκος Βασίλειος   
22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
24. 
25. 

Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
 

  

    Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. 
Νικολάου Μονεμβασίας, Αρρώνης Ιωάννης  Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, 
Τσιμπίδης Άγγελος  Βελιών,  Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη 
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Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Νομίων. 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 178 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ-167 Α/30-10-19), το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την 
κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση 
καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός 
της οποίας αυτές παρέχονται. 
     1. Στο σκέλος των εξόδων με Κ.Α. 10.6274.007 και με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού 
γραφείων δημοτικών κτιρίων» έχει εγγραφεί πίστωση 12.000,00 €.  

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών αφορά τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του δημοτικού 
καταστήματος της έδρας του δήμου με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας. 

2. Επίσης στο σκέλος των εξόδων προϋπολογισμού 2020 έχουν εγγραφεί οι εξής Κ.Α. 

Κ.Α.Ε ΤΙΤΛΟΣ Εγγεγραμμένη 
Πίστωση € 

15-6162.008 Υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισμού 
δημοτικού κτιρίου Μαθητικής Εστίας 
Μολάων με δημόσια σύμβαση ετήσιας 
διάρκειας. 

 
 

12.000,00 

20-6262.016 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού.   10.000,00 

20-6262.017 Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μολάων από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
 

6.000,00 

 
20-6262.018 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασωπού από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
8.000,00 

 
20-6262.019 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βοιών από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
12.000,00 

 
20-6262.020 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ζάρακα από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
6.000,00 

 
20-6262.021 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μονεμβασίας 
από χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
10.000,00 

 
20-6277.012 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Ασωπού 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς   
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20-6277.013 ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Βοιών 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
24.800,00 

 
20-6277.014 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Ζάρακα 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 
20-6277.015 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Μολάων 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 
20-6277.016 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ 
Μονεμβασίας με δημόσια σύμβαση ετήσιας 
διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

30-6262.027 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Μολάων από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και 
λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

 
 

6.000,00 

30-6262.028 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Ασωπού από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και 
λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

6.000,00 

30-6262.029 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Βοιών 
από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και λοιπά 
φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

6.000,00 

30-6262.030 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Ζάρακα από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και 
λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

6.000,00 

 
30-6262.031 

Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Μονεμβασίας από φύκια, ξύλα, σκουπίδια 
και λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα 
και χειρονακτικά όπου απαιτείται με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών.  

 
6.000,00 

 
45-6262.002 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Μολάων, με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
12.000,00 

 
45-6262.003 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Ασωπού, με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
8.000,00 

 
45-6262.004 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Βοιών, με δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 
30 ημερών. 

 
12.000,00 

 
45-6262.005 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Ζάρακα, με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
8.000,00 

 
 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
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45-6262.006 Μονεμβασίας, με δημόσια σύμβαση 
διάρκειας έως 30 ημερών. 

12.000,00 

 
 

35-6262.004 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Μολάων, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

18.000,00 

 
 

35-6262.005 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Ασωπού, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

16.000,00 

 
 

35-6262.006 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Βοιών, με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών. 

 
 

12.000,00 

 
 

35-6262.007 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Ζάρακα, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

18.000,00 

 
35-6262.008 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Μονεμβασίας, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

14.000,00 

20-6112.001 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στην ΔΕ Μονεμβασίας με δημόσια 
σύμβαση ετήσιας διάρκειας.   

 
9.000,00 

 

20-6112.002 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στις ΔΕ Μολάων και Ζάρακα με δημόσια 
σύμβαση ετήσιας διάρκειας.   

9.000,00 

20-6112.009 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στην ΔΕ Βοιών με δημόσια σύμβαση 
ετήσιας διάρκειας.   

10.000,00 

20-6112.011 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στην ΔΕ Ασωπού με δημόσια σύμβαση 
ετήσιας διάρκειας.   

6.000,00 

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4635/19 
(ΦΕΚ-167 Α/30-10-19) παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την παροχή των ανωτέρω 
συγκεκριμένων εργασιών με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

        Την παροχή των πιο κάτω εργασιών καθαριότητας με σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών: 

Κ.Α.Ε ΤΙΤΛΟΣ Εγγεγραμμένη 
Πίστωση € 

15-6162.008 Υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισμού 
δημοτικού κτιρίου Μαθητικής Εστίας 
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Μολάων με δημόσια σύμβαση ετήσιας 
διάρκειας. 

12.000,00 

20-6262.016 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού.   10.000,00 

20-6262.017 Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μολάων από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
 

6.000,00 

 
20-6262.018 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασωπού από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
8.000,00 

 
20-6262.019 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βοιών από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
12.000,00 

 
20-6262.020 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ζάρακα από 
χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
6.000,00 

 
20-6262.021 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ευπρεπισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μονεμβασίας 
από χόρτα, σκουπίδια και λοιπά στερεά 
απόβλητα με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
10.000,00 

 
20-6277.012 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Ασωπού 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 
20-6277.013 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Βοιών 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 
20-6277.014 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Ζάρακα 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 
20-6277.015 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ Μολάων 
με δημόσια σύμβαση ετήσιας διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

 
20-6277.016 

Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς  
ανακυκλώσιμων υλικών για τη ΔΕ 
Μονεμβασίας με δημόσια σύμβαση ετήσιας 
διάρκειας.    

 
 

24.800,00 

30-6262.027 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Μολάων από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και 
λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

 
 

6.000,00 

30-6262.028 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Ασωπού από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και 
λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

6.000,00 

30-6262.029 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Βοιών 
από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και λοιπά 

6.000,00 
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φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

30-6262.030 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Ζάρακα από φύκια, ξύλα, σκουπίδια και 
λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα και 
χειρονακτικά όπου απαιτείται με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών.  

6.000,00 

 
30-6262.031 

Υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ 
Μονεμβασίας από φύκια, ξύλα, σκουπίδια 
και λοιπά φερτά υλικά, με μηχανικά μέσα 
και χειρονακτικά όπου απαιτείται με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών.  

 
6.000,00 

 
45-6262.002 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Μολάων, με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
12.000,00 

 
45-6262.003 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Ασωπού, με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
8.000,00 

 
45-6262.004 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Βοιών, με δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 
30 ημερών. 

 
12.000,00 

 
45-6262.005 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Ζάρακα, με δημόσια σύμβαση διάρκειας 
έως 30 ημερών. 

 
8.000,00 

 
 
45-6262.006 

Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και 
ευπρεπισμού χώρου κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Μονεμβασίας, με δημόσια σύμβαση 
διάρκειας έως 30 ημερών. 

 
 

12.000,00 

 
 

35-6262.004 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Μολάων, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

18.000,00 

 
 

35-6262.005 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Ασωπού, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

16.000,00 

 
 

35-6262.006 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Βοιών, με δημόσια 
σύμβαση διάρκειας έως 30 ημερών. 

 
 

12.000,00 

 
 

35-6262.007 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Ζάρακα, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 
ημερών. 

 
 

18.000,00 

 
35-6262.008 

Υπηρεσίες αποψίλωσης, κλαδέματος και 
καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Μονεμβασίας, με 
δημόσια σύμβαση διάρκειας έως 30 

 
 

14.000,00 
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ημερών. 

20-6112.001 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στην ΔΕ Μονεμβασίας με δημόσια 
σύμβαση ετήσιας διάρκειας.   

 
9.000,00 

 

20-6112.002 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στις ΔΕ Μολάων και Ζάρακα με δημόσια 
σύμβαση ετήσιας διάρκειας.   

9.000,00 

20-6112.009 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στην ΔΕ Βοιών με δημόσια σύμβαση 
ετήσιας διάρκειας.   

10.000,00 

20-6112.011 

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για την αλλαγή 
λαμπτήρων και την συντήρηση για την 
καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 
στην ΔΕ Ασωπού με δημόσια σύμβαση 
ετήσιας διάρκειας.   

6.000,00 

10-6274.007 
Εργασίες καθαρισμού γραφείων δημοτικών 
κτιρίων.  

12.000,00 

 
 Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παν. Μαυρομμάτη και Ελ. 
Αναγνωστοπούλου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  13/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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