
       

  

                      ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΑΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2020    

 

         

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 

 

1) επιχείρηση «ΕΚΕ ΜΟΝ. ΙΕΚ» το ποσό των 496,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Αποκατάσταση 

αποχέτευσης μετά υλικών στην οδό Παντελή Καρασεβδά». 

2) επιχείρηση «ΕΚΕ ΜΟΝ. ΙΕΚ» το ποσό των 496,00€ με ΦΠΑ για δαπάνη «Αποκατάσταση 

αποχέτευσης μετά υλικών στην οδό Παντελή Καρασεβδά». 

3) επιχείρηση «ΕΚΕ ΜΟΝ. ΙΕΚ» το ποσό των 496,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Αποκατάσταση 

αποχέτευσης μετά υλικών στο ΧΟΒΟΛΙΟ Αστακού». 

4) επιχείρηση «ΕΚΕ ΜΟΝ. ΙΕΚ» το ποσό των 496,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Αποκατάσταση 

αποχέτευσης μετά υλικών στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.984 € 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 0 € 
 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 0 € 

 
 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΚΑ 

 

1) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 372,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Διάνοιξη Αγροτικού δρόμου ΒΑΡΝΑΚΑΣ-ΒΑΤΟΥ λόγω κατολισθήσεων βράχων». 

2) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 372,00€ με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Διάνοιξη Αγροτικού δρόμου ΠΑΛΙΟΣ ΒΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω φερτών υλικών από 

δυνατή βροχόπτωση». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 744,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  

 

1) επιχείρηση «ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» το ποσό των 340,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Αγορά 

υδραυλικών ειδών». 

2) επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» το ποσό των 178,56€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Αγορά 

δύο σωλήνων Φ100». 

3) επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» το ποσό των 183,52 €, με ΦΠΑ για δαπάνη «Αγορά 

τεσσάρων σωληνών Φ800/100». 

4) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 180,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός Φρεατίων και Καθαρισμός αύλακα στο Δημοτικό Σχολείο». 

5) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 180,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμού στις θέσεις Τρία Αμπέλια, Ποτάμι Ροδιάς και Λαγκάδι λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων». 

6) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 140,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός αύλακα στη θέση Γκούμα Σκιά λόγω πλημμυρικών φαινομένων». 

7) επιχείρηση «ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» το ποσό των 390,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Επισκευής βραχυκυκλώματος πίνακα αντικατάσταση ασφαλειών τρία (3) τεμάχια, 

αντικατάσταση καλωδιώσεων και διάθεσης υλικών». 

8) επιχείρηση «ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» το ποσό των 396,80€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αντικατάσταση ρελέ ισχύος». 

 

       ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.927,71 € 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ 

 

 

1) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 200,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός δρόμων Ξανοβή-Αγία Δευτέρα λόγω κατολισθήσεων». 

2) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 400,00€ με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός δρόμων από Μπελόνι προς Γεφύρι λόγω κατολισθήσεων». 

3) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 200,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός δρόμων από Γεφύρι έως Παλαιάμπελα λόγω κατολισθήσεων». 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  

 

1) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση επείγοντος καθαρισμού ρέματος στη θέση ΡΟΔΙΑ ρέμα από Μητσάνη 

Παντελή μέχρι Λαδά Επαμεινώνδα». 

2) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση επείγοντος καθαρισμού ρέματος στη θέση ΡΟΔΙΑ ρέμα από Λαδά 

Επαμεινώνδα έως Γεραφέντη Ασήμω». 

3) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Άμεση 

αποκατάσταση καθαρισμού ρέματος Ροδιάς Ρέμα». 

4) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 400,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση επείγοντος καθαρισμού ρεμάτων στη θέση Σομπολέικα». 

5) επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΗΣ» το ποσό των 400,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση δρόμου στη θέση ΦΙΛΙΚΗ». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 2.000 € 
 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ  

 

1) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 390,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές Εργασίες στο δρόμο Βαλτζάμη Κανδήλας». 

2) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 390,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές Εργασίες στο δρόμο Άγιος Δημήτριος Κανδήλας». 

3) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»το ποσό των 390,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές Εργασίες στο δρόμο Λινοπατία Κανδήλας». 

4) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»το ποσό των 390,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές Εργασίες στο δρόμο Πλατανάκι Κανδήλας». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.950 € 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ 

 

1) επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΟΝΗΣ» το ποσό των 285,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Κατασκευή 

πόρτας αντλιοστασίου Μπαμπίνης και τοποθέτηση λαμαρίνας στον τοίχο». 

2) επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΟΝΗΣ» το ποσό των 372,00€ με ΦΠΑ για δαπάνη «Κατασκευή 

ανοιγόμενης λαμαρίνας οροφής αντλιοστασίου Μπαμπίνης».  

3) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 310,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές εργασίες με χρήση GCB καθαρισμός τάφρου και αύλακα εντός Κοινότητας 

Μπαμπίνης». 

4) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 372,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές εργασίες με χρήση GCB καθαρισμός αγροτικού δρόμου στη θέση 

ΦΤΕΛΥΔΙΑ». 

5) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 372,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Χωματουργικές εργασίες με χρήση GCB καθαρισμός δρόμου προς αντλιοστάσιο στη θέση 

ΧΑΛΙΚΙ». 

 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.711 € 

 

 

 

 



 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 

 

1) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 389,98€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση δρόμου λόγω κατολισθήσεων στη θέση ΣΤΑΧΤΙΑΣ». 

2) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 389,98€ με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση δρόμου λόγω κατολισθήσεων στη θέση ΡΟΥΣΤΑ». 

3) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 389,98€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση δρόμου λόγω κατολισθήσεων στη θέση ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ». 

4) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 389,98€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση δρόμου λόγω κατολισθήσεων στη θέση ΛΑΓΚΑΔΑ». 

5) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 389,98€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση δρόμου λόγω κατολισθήσεων στη θέση ΚΑΜΜΕΝΑ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.949,90 € 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 0 € 
 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ                                            

                      

 

1) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Διάνοιξη 

δρόμου μετά από κατολίσθηση βράχων». 

2) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός διώρυγας όμβριων υδάτων». 

3) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Επιχωμάτωση αγροτικού δρόμου λόγω πλημμύρας». 

4) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου μετά από πλημμύρες». 

5) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Επιχωμάτωση αγροτικού δρόμου μετά από πλημμύρα». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 2.000 € 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ  

 

 

1) επιχείρηση «ΖΕΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» το ποσό των 396,80€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Καθαρισμός 

αγροτικών δρόμων». 

2) επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΡΑΠΤΗ & ΥΙΟΙ ΟΕ» το ποσό των 205,89€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Προμήθεια 

υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης». 

3) επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ. ΛΙΑΚΟΣ το ποσό των 396,80€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Καθαρισμός 

Αγροτικού δρόμου Παναγούλας». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 999,49 € 

 

 



 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 0 € 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

  

1) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΜΑΝΙΝΑ λόγω κατολισθήσεων». 

2) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΝΤΟΒΡΗ λόγω κατολισθήσεων». 

3) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 400,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ λόγω κατολισθήσεων». 

4) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 400,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΚΑΚΟ ΛΑΓΚΑΔΙ λόγω κατολισθήσεων». 

5) επιχείρηση «ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» το ποσό των 400,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΡΟΥΣΤΑ λόγω κατολισθήσεων». 

 

      ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 2.000 € 

 
 

 

 

    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ 

 

1) επιχείρηση «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΚΟΚΟΤΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός δασυλλίου και ρέματος στο Στρογγυλοβούνι». 

2) επιχείρηση «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΚΟΚΟΤΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Καθαρισμός δασυλλίου στο Στρογγυλοβούνι». 

3) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Ζημιές 

ύδρευσης κοινότητας  Στρογγυλοβούνι». 

4) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Εκσκαφές ύδρευσης και καθαρισμός αυλακιών Στρογγυλοβουνίου». 

5) επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» το ποσό των 400,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Επιχωμάτωση δρόμου λόγω πλημμύρας». 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 2.000 € 

 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ          

 

     ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 0 € 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ 

 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 0 € 

 
 

 



 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 

 

1) επιχείρηση «MODA CASA ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ» το ποσό των 62,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Εργασίες επισκευής διαρροής νερού σε φρεάτιο». 

2) επιχείρηση «MODA CASA ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ» το ποσό των 44,02 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Εργασίες επισκευής διαρροής νερού σε φρεάτιο». 

3) επιχείρηση «MODA CASA ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ» το ποσό των 62,00 €, με ΦΠΑ για δαπάνη 

«Εργασία αντικατάστασης αγωγού Φ32». 

4) επιχείρηση «MODA CASA ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ» το ποσό των 327,98 €, με ΦΠΑ για 

δαπάνη «Προμήθεια λάστιχου Φ32». 

5) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 256,06 €, με ΦΠΑ για δαπάνη «Κατασκευή 

μεταλλικής πόρτας και παραθύρου στη δεξαμενή Χρυσοβίτσας». 

6) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 124,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Τοποθέτηση 

μεταλλικής πόρτας και παραθύρου δίφυλλου στη δεξαμενή». 

7) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 248,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Καπάκια 

φρεατίων δεξαμενής ύδρευσης 150Χ150». 

8) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 124,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Τοποθέτηση 

καπακιών στα φρεάτια της δεξαμενής». 

9) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 256,06€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Κατασκευή 

μεταλλικής πόρτας και παραθύρου στη γεώτρηση Χρυσοβίτσας». 

10) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 124,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Τοποθέτηση 

μεταλλικής πόρτας και παραθύρου δίφυλλου με περσίδες στη γεώτρηση». 

11) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 248,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Κατασκευή 

καπακιών 3 τεμάχια 140Χ95». 

12) επιχείρηση «ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ» το ποσό των 124,00€, με ΦΠΑ για δαπάνη «Τοποθέτηση τριών 

(3) καπακιών σε φρεάτια». 

 

      ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ: 2.000 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        


