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                    ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  28/7/2011 
                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                 Αριθ. Πρωτοκόλλου :   27033
                 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληρ.  Μπαλοτόγλου  Πολύμνια
Τηλ. Γραμματείας :  231330 4052

                Email :  menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr

11ος ΠΙΝΑΚΑΣ της από 26.7.2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

της από 27 Ιουνίου 2011

Α/Α Θέματος  - Περιγραφή θέματος
Αριθμός 
Απόφ.

Περίληψη απόφασης

Τέθηκαν (6) θέματα προ ημερησίας 
διάταξης . -

Κατά Πλειοψηφία αποφασίστηκε η 
συζήτησή τους μειοψηφούντος του κ. 
Μπάτου.

ΘΕΜΑ  1ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης  ποσού 1.700,00 €,  
σε βάρος  των εξόδων του 
προϋπολογισμού κ.α. 30/6671.1000    με 
τίτλο «Προμήθεια μπαταριών για τα 
αυτοκίνητα του Δήμου».

81
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία με 
(6) ψήφους υπέρ και (1) κατά,  
μειοψηφούντος του  κ. Μπάτου .

ΘΕΜΑ  2ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπανών  
και διάθεση πιστώσεων  σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού κ.α. 
2.1   20/6671.9001 ποσού 922,50 €   με 
τίτλο "Ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα -
φορτηγά - ΜΕ." . 
2.2.   20/6263.8001 ποσού 184,50 € με 
τίτλο "συντήρηση & επισκευή 
απορριμματοφόρων "
2.3.    30/6671.1000 ποσού 335,79 € με 
τίτλο "ανταλλακτικά για φορτηγά - ΜΕ."
2.4.   30/6264.1000 ποσού 209,10  € με 
τίτλο "συντήρηση αυτοκινήτων -
φορτηγών "
2.5.  10/6671.0000  ποσού 392,37   € με 
τίτλο "ανταλλακτικά για αυτοκίνητα -
φορτηγά ΜΕ  "
2..6.  10/6263.9001   ποσού 282,90  € με 
τίτλο "συντήρηση και επισκευή  

82 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με (6) 
ψήφους υπέρ και (1) κατά , 
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου  
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αυτοκινήτων ".
ΘΕΜΑ  3ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης   σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού κ.α.  
35/6672.8000  ποσού 2.550,78 € με τίτλο 
"προμήθεια ανταλλακτικών 
χορτοκοπτικών μηχανημάτων".

83 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία με 
(6)  ψήφους υπέρ και (1) κατά ,
μειοψηφούντος του κ.  Μπάτου.

ΘΕΜΑ  4ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης  ποσού 23.985,00 
σε βάρος του ΚΑ 20/6414.1000  με τίτλο 
«Μεταφορά των ογκωδών 
απορριμμάτων».

84 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία με 
(5) ψήφους υπέρ και (2) κατά,   
μειοψηφούντων των κ.κ.  : Μπάτου: 
&  Γαβότση .

ΘΕΜΑ  5ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης  ποσού 6.783,45 €  
σε βάρος του ΚΑ 10/7135.1002   με τίτλο 
«προμήθεια λογισμικού προστασίας από 
ιούς για το έτος 2011 .

85 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με (6) 
ψήφους υπέρ και (1)  κατά  
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου.

ΘΕΜΑ  6ον Ε.Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση 
για  «Σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης 
για την κατασκευή  κυκλικού κόμβου 
στη συμβολή των οδών Υψηλάντη -
Θεσσαλονίκης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου»,  προϋπολογισμού 
4.390,00 € συν αναλογούν Φ.Π.Α.  και 
άρα τελικό σύνολο 5.399,70 €  μετά από 
την υπ' αριθ. 10/2011 μελέτη 
προεκτίμησης αμοιβής . Έγκριση 
δαπάνης και ψήφιση πίστωσης .  (Η 
ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 
παρ. 3 ν. 3463/2006) . 

86 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
μειοψηφούντος του κ. Γαβότση: με 
επισημάνσεις από κ. Μπάτο και 
ψήφιση με επιφύλαξη.

ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Παροχή – σύσταση 
πάγιας προκαταβολής ποσού 4.000,00 €,  
σε βάρος του ΚΑ 80/8251.1000 -  
ορισμός δαπανών Κ.Α προϋπολογισμού -  
ορισμός υπολόγου.

87 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζεται 
υπόλογος η υπάλληλος του Δήμου 
Μεζέ Αμαλία. 

ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Επιστροφή πάγιας  
προκαταβολής  του Δήμου,  πρώτου 
τριμήνου έτους 2011  ποσού 1.000,00 €  
και  απαλλαγή υπολόγου Αποστολίδη 
Χαράλαμπου.

88 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ-
Απαλλάσσεται ο υπόλογος  
υπάλληλος του Δήμου.

ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €,  
σε βάρος του 20/6243.1000  με τίτλο 
«Μίσθωση κινητών πραγμάτων».

89 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ με 
διατύπωση επιφύλαξης από κ. 
Γαβότση.
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ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ.: Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισμού : «προμήθεια 
ενός (1) καινούργιου οικολογικού 
συστήματος βυθιζόμενου κάδου 
διαβαθμισμένης συμπίεσης  - Διάθεση 
πίστωσης ποσού 61.500,00 € σε βάρος 
του Κ.Α. 20/7135.1000.

90 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των κ.κ. Μπάτου & 
Γαβότση .

ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ. : Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών – γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων και όρων διακήρυξης  
Ανοιχτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια:  «Ελαστικών επισώτρων για 
τα οχήματα του Δήμου» - Διάθεση 
πιστώσεων  συνολικού ποσού 17.625,90 
€,  ως εξής :

91 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 €,  σε 
βάρος του 20/6142.8009  για την εργασία 
«Περισυλλογή Αποτέφρωση νεκρών 
ζώων».

92 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Κατά πλειοψηφία  με 
(6) ψήφους υπέρ και (1) κατά 
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου .

ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγκριση δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 
2.977,43  €, για  κάλυψη δαπανών τελών 
κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου του 
Δήμου υπέρ Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,  
σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού κ.α. : 

7.1 20/6323.1000  με τίτλο «Τέλη 
κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας» 
ποσό 1.000,00 € .
7.2 20/6323.9001 με τίτλο «Τέλη 
κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας» 
ποσό 156,16 €.
7.3 30/6323.1000 με τίτλο «Τέλη 
κυκλοφορίας οχημάτων τεχνικών έργων» 
ποσό 1.821,27  €.

93 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ  8ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης, για  την ανάθεση 
καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας & 
Ιατρού Εργασίας» συνολικού ποσού 
5.884,49  €,  σε βάρος του κ.α. 
20/6142.1002 ( β’ εξάμηνο  2011) .

94 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με (6) 
ψήφους υπέρ και (1) κατά 
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου .

ΘΕΜΑ  9ον Η.Δ.: Επαναπροσδιορισμός 
των όρων δημοπρασίας για την 
προμήθεια: Αναλωσίμων υλικών 
μηχανογράφησης όσον αφορά υλικά 
ομάδας Α. της οικείας οικονομοτεχνικής 
έκθεσης της υπηρεσίας: «Τoner», 

95 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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μελανοταινίες & άλλα αποθηκευτικά –
μαγνητικά μέσα,  με τροποποίηση του 
αριθμού τεμαχίων επί έλλατον,  μετά από 
ασύμφορο αποτέλεσμα της 
προηγούμενης δημοπρασίας και 
εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού .
ΘΕΜΑ  10ον Η.Δ.: Υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων 
και εξόδων α’ & β’ τριμήνου 2011,  ως 
προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού (συνημμένα 
απολογιστικοί πίνακες).

96 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των κ.κ. Γαβότση   &  
του Μπάτου. 

ΘΕΜΑ  11ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
12.300,00 € σε βάρος του κ.α. 
10/6142.1004 με τίτλο «διαχειριστική 
επάρκεια (ΕΛΟΤ 1409) Δήμου 
Ωραιοκάστρου .

97 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των κ.κ. Γαβότση & 
του Μπάτου .

ΘΕΜΑ  12ον Η.Δ.:  Αποδοχή δωρεάς 
ύψους 6.897,03 €, από το ίδρυμα  
«Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα».

98 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  Τα 
χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για το 
περιβάλλον .

ΘΕΜΑ  13ον Η.Δ.: Διάθεση πιστώσεων 
για την εκτέλεση συνεχιζόμενων έργων –
μελετών οικονομικού έτους 2011 του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικ. έτους 2011,  συνολικού ποσού 
5.847.568,27 € (συνημμένος πίνακας 
συνεχιζόμενων έργων μελετών 
προμηθειών  έτους 2011).

99 Εγκρίνεται κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των κ.κ. : Γαβότση & 
του  Μπάτου:  ο οποίος κατέθεσε 
σχετικό υπόμνημα.

                                                                           
                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ως Προέδρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό  Τ ο ι χ ο κ ό λ λ η σ η ς
(11ος  ΠΙΝΑΚΑΣ της από 26/7/2011 Τακτικής  συνεδρίασης  της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

                 Σήμερα την 28η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη, 
η υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια δημοτική υπάλληλος,  γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα στον πίνακα 
δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 11ο πίνακα της  από  26/7/2011 τακτικής 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.-                                

                                                                   Οι μάρτυρες:     
                                                        (ακολουθούν υπογραφές)                                        

Η  υπογεγραμμένη

Μπαλοτόγλου Πολύμνια                    1. Ανανιάδου Ελένη 

                                                             2.Τσεσμελή Ειρήνη 

( Ο πρωτότυπος πίνακας  φέρει υπογραφές όπου απαιτείται )
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                     ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
                  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  28/7/2011 

                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                  Αριθ. Πρωτοκόλλου :  MERGEFIELD "ΑριθμόςΠρωτοκόλλου"    27033

                 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ


                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πληρ.  Μπαλοτόγλου  Πολύμνια


Τηλ. Γραμματείας :  231330 4052


                Email :  menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr

11ος ΠΙΝΑΚΑΣ της από 26.7.2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

της από 27 Ιουνίου 2011

		Α/Α Θέματος  - Περιγραφή θέματος

		Αριθμός Απόφ.

		Περίληψη απόφασης



		Τέθηκαν (6) θέματα προ ημερησίας διάταξης .

		-

		Κατά Πλειοψηφία αποφασίστηκε η συζήτησή τους μειοψηφούντος του κ. Μπάτου. 



		ΘΕΜΑ  1ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 1.700,00 €,  σε βάρος  των εξόδων του προϋπολογισμού κ.α. 30/6671.1000    με τίτλο «Προμήθεια μπαταριών για τα αυτοκίνητα του Δήμου».

		81

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία με (6) ψήφους υπέρ και (1) κατά,  μειοψηφούντος του  κ. Μπάτου .



		ΘΕΜΑ  2ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού κ.α. 


2.1   20/6671.9001 ποσού 922,50 €   με τίτλο "Ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα - φορτηγά - ΜΕ." . 


2.2.   20/6263.8001 ποσού 184,50 € με τίτλο "συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων "


2.3.    30/6671.1000 ποσού 335,79 € με τίτλο "ανταλλακτικά για φορτηγά - ΜΕ."


2.4.   30/6264.1000 ποσού 209,10  € με τίτλο "συντήρηση αυτοκινήτων - φορτηγών "


2.5.  10/6671.0000  ποσού 392,37   € με τίτλο "ανταλλακτικά για αυτοκίνητα - φορτηγά ΜΕ  "


2..6.  10/6263.9001   ποσού 282,90  € με τίτλο "συντήρηση και επισκευή  αυτοκινήτων ".

		82

		Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με (6) ψήφους υπέρ και (1) κατά , μειοψηφούντος του κ. Μπάτου  



		ΘΕΜΑ  3ον Ε.Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης   σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού κ.α.  35/6672.8000  ποσού 2.550,78 € με τίτλο "προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων".

		83

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία με (6)  ψήφους υπέρ και (1) κατά , μειοψηφούντος του κ.  Μπάτου.



		ΘΕΜΑ  4ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 23.985,00 σε βάρος του ΚΑ 20/6414.1000  με τίτλο «Μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων».

		84

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία με (5) ψήφους υπέρ και (2) κατά,   μειοψηφούντων των κ.κ.  : Μπάτου: &  Γαβότση .



		ΘΕΜΑ  5ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 6.783,45 €  σε βάρος του ΚΑ 10/7135.1002   με τίτλο «προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς για το έτος 2011 .

		85

		Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με (6) ψήφους υπέρ και (1)  κατά  μειοψηφούντος του κ. Μπάτου.



		ΘΕΜΑ  6ον Ε.Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για  «Σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης για την κατασκευή  κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Υψηλάντη - Θεσσαλονίκης του Δήμου Ωραιοκάστρου»,  προϋπολογισμού 4.390,00 € συν αναλογούν Φ.Π.Α.  και άρα τελικό σύνολο 5.399,70 €  μετά από την υπ' αριθ. 10/2011 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής . Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης .  (Η ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) . 

		86

		Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Γαβότση: με επισημάνσεις από κ. Μπάτο και ψήφιση με επιφύλαξη.



		ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.:  Παροχή – σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού 4.000,00 €,  σε βάρος του ΚΑ 80/8251.1000 -  ορισμός δαπανών Κ.Α προϋπολογισμού -  ορισμός υπολόγου.

		87

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζεται υπόλογος η υπάλληλος του Δήμου Μεζέ Αμαλία. 



		ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Επιστροφή πάγιας  προκαταβολής  του Δήμου,  πρώτου τριμήνου έτους 2011  ποσού 1.000,00 €  και  απαλλαγή υπολόγου Αποστολίδη Χαράλαμπου.

		88

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ- Απαλλάσσεται ο υπόλογος  υπάλληλος του Δήμου.



		ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €,  σε βάρος του 20/6243.1000  με τίτλο «Μίσθωση κινητών πραγμάτων».

		89

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  με διατύπωση επιφύλαξης από κ. Γαβότση.



		ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ.: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού : «προμήθεια ενός (1) καινούργιου οικολογικού συστήματος βυθιζόμενου κάδου διαβαθμισμένης συμπίεσης  - Διάθεση πίστωσης ποσού 61.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20/7135.1000.

		90

		Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ.κ. Μπάτου & Γαβότση .



		ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ. : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και όρων διακήρυξης  Ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια:  «Ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα του Δήμου» - Διάθεση πιστώσεων  συνολικού ποσού 17.625,90 €,  ως εξής :

		91

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



		ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 €,  σε βάρος του 20/6142.8009  για την εργασία «Περισυλλογή Αποτέφρωση νεκρών ζώων».

		92

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Κατά πλειοψηφία  με (6) ψήφους υπέρ και (1) κατά μειοψηφούντος του κ. Μπάτου .



		ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 2.977,43  €, για  κάλυψη δαπανών τελών κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου του Δήμου υπέρ Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,  σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού κ.α. : 


7.1 20/6323.1000  με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας» ποσό 1.000,00 € .


7.2 20/6323.9001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας» ποσό 156,16 €.


7.3 30/6323.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων τεχνικών έργων» ποσό 1.821,27  €.

		93

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



		ΘΕΜΑ  8ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για  την ανάθεση καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας» συνολικού ποσού 5.884,49  €,  σε βάρος του κ.α. 20/6142.1002 ( β’ εξάμηνο  2011) .

		94

		Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με (6) ψήφους υπέρ και (1) κατά μειοψηφούντος του κ. Μπάτου .



		ΘΕΜΑ  9ον Η.Δ.: Επαναπροσδιορισμός των όρων δημοπρασίας για την προμήθεια: Αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης όσον αφορά υλικά ομάδας Α. της οικείας οικονομοτεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας: «Τoner», μελανοταινίες & άλλα αποθηκευτικά –μαγνητικά μέσα,  με τροποποίηση του αριθμού τεμαχίων επί έλλατον,  μετά από ασύμφορο αποτέλεσμα της προηγούμενης δημοπρασίας και εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού .

		95

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



		ΘΕΜΑ  10ον Η.Δ.: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων και εξόδων α’ & β’ τριμήνου 2011,  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (συνημμένα απολογιστικοί πίνακες).

		96

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ.κ. Γαβότση   &  του Μπάτου. 



		ΘΕΜΑ  11ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.300,00 € σε βάρος του κ.α. 10/6142.1004 με τίτλο «διαχειριστική επάρκεια (ΕΛΟΤ 1409) Δήμου Ωραιοκάστρου .

		97

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ.κ. Γαβότση & του Μπάτου .



		ΘΕΜΑ  12ον Η.Δ.:  Αποδοχή δωρεάς ύψους 6.897,03 €, από το ίδρυμα  «Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα».

		98

		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για το περιβάλλον .



		ΘΕΜΑ  13ον Η.Δ.: Διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση συνεχιζόμενων έργων – μελετών οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2011,  συνολικού ποσού 5.847.568,27 € (συνημμένος πίνακας συνεχιζόμενων έργων μελετών προμηθειών  έτους 2011).

		99

		Εγκρίνεται κατά Πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ.κ. : Γαβότση & του  Μπάτου:  ο οποίος κατέθεσε σχετικό υπόμνημα.





Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ως Προέδρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης



(11ος  ΠΙΝΑΚΑΣ της από 26/7/2011 Τακτικής  συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 



                 Σήμερα την 28η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη, η υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια δημοτική υπάλληλος,  γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 11ο πίνακα της  από  26/7/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.-
                               


                                                                   Οι μάρτυρες:     


                                                        (ακολουθούν υπογραφές)                                        


Η  υπογεγραμμένη


Μπαλοτόγλου Πολύμνια                    1. Ανανιάδου Ελένη 


                                                             2.Τσεσμελή Ειρήνη 


· ( Ο πρωτότυπος πίνακας  φέρει υπογραφές όπου απαιτείται )
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