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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   10
η 

    ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Προς: 

Σον   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θ. ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  

& ηα μέλη 

θν  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

θν ΠΑΠΑΚΧΣΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   

θν ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   

θν ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ    

θν ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

 

αο πξνζθαιώ λα παξαζηείηε ζε Σαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα  επί ηεο νδνύ Κνκλελώλ 76 ζηελ 

εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (ηζόγεην), ηελ Σρίηη, 5 Ιοσλίοσ 2011 ,  θαη ώξα 11:00 πμ,   

γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζπλεκκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 ηεύρνο  Α‟) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  10/2011  ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Κύξσζε ησλ πξνεγνύκελσλ πξαθηηθώλ ηεο Ο.Δ 1-8 /2011  ζπλεδξίαζε.  

 

ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη  δηάζεζε πίζησζεο γηα «πξνκήζεηα πξνγξάκκαηνο 

Λνγηζηηθή αλαβάζκηζε» πνζνύ 63.960,00 € θ.α. 10/6695.1000. 

 

Αθνξά ζύκβαζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ εηαηξεία Τπεξεζίεο Αλνηρηήο Σερλνινγίαο Α.Δ. «O.T.S. 

A.E.»  γηα «Λεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο 

ΣΠΔ θαη εθαξκνγέο )& δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ , γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο   „Καιιηθξάηεο» 

 

ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 3.247,20 € ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 25/7412.1000, γηα δεκηνπξγία θαθέινπ ππνβνιήο γηα ηελ πξόζθιεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ην έξγν «θαηαζθεπή απνρέηεπζεο 

νηθηζκώλ Πεληαιόθνπ θαη Νενρσξνύδαο ΓΔ Καιιηζέαο» . 

 

ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.: Παξνρή – ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνζνύ 4.000,00 € ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 80/8251.1000  – Οξηζκόο δαπαλώλ πνπ ζα αληηκεησπηζζνύλ από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή (θ.α. πξνϋπνινγηζκνύ) – Οξηζκόο ππνιόγνπ.  
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ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. :Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ δηαθήξπμεο  πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ : «πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο έηνπο 2011» (η.κ. 3/2011) 

,σο  ηνλ θάησζη πίλαθα:  
α/α κ.α. ποσό 
 10/6613.0000 3.750 
 10/6613.1000 22.375 
 10/6614.9018 1250 
 10/6654.8000 750 
 10/6699.0000 2000 
 Σύνολο  30.125 
   

 

ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ.:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ , σο θάησζη :  

5.1. Πνζνύ 491,93 € , γηα «ρξήζε ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ» &   

5.2 Πνζνύ 30.170,67 €, γηα ηε ζπλερηδόκελε πξνκήζεηα «ζηνιώλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

(δηεηία 2010 -2011) . 

 

ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο  πνζνύ 1.765,05 €  ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 10/7133.8001 γηα : “πξνκήζεηα επίπισλ” . 

 

ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο  πνζνύ 230,00 €  ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 00/6073.1002  κε ηίηιν : “Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ” . 

 

ΘΕΜΑ  8ον Η.Δ.:   Έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζε βάξνο ησλ θ.α. : 

α) 00.6221.0000 κε ηίηιν «Σαρπδξνκηθά ηέιε»,  β) 00.6221.8000 κε ηίηιν «Σαρπδξνκηθά 

ηέιε» &  γ) 00.6221.9001 κε ηίηιν «Σαρπδξνκηθά ηέιε», γηα ηελ πξνκήζεηα 

γξακκαηνζήκσλ από ηα ΔΛΣΑ  θαη ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ 

-  Οξηζκόο ππνιόγνπ  - Φήθηζε πνζνύ 2.500,00 € ζε βάξνο ησλ θάησζη θ.α. 

αα)00.6221.0000 πνζό 1.000,00 €, ββ) 00.6221.8000 πνζό 1.000,00 € θαη γγ) 

00.6221.9001 πνζό 500,00 €  - Οξηζκόο πξνζεζκίαο απόδνζεο ΥΔΠ. 

 

ΘΕΜΑ  9ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ζε βάξνο ηνπ :  

9.1.  00.6515.1000 κε ηίηιν «Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ» πνζνύ 8.000 € 

9.2.  80.8242.1006 κε ηίηιν «Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ» πνζνύ 3.127,45 € 

9.3  00.6822.1000 κε ηίηιν «Πξόζηηκα αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ» πνζνύ 5.000 € 

9.4  00.6126.1002  κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γεκάξρνπ ΣΔΒΔ»πνζνύ 4.500€ 

9.5  10.6253.8000 κε ηίηιν «Αζθάιηζηξα κεη. κέζσλ»πνζνύ 8.000€ 

9.6  20.6253.8000 κε ηίηιν «Αζθάιηζηξα κεη. κέζσλ»πνζνύ 8000€ 

9.7  10.6253.1000 κε ηίηιν «Αζθάιηζηξα κεη. κέζσλ»πνζνύ 12.000€ 

 

 

ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ.: Έγθξηζε πξνκήζεηαο - ηξόπνο εθηέιεζεο  – έγθξηζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ δηαθήξπμεο δηαγσληζκνύ : «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο , 

ζέξκαλζεο , ιηπαληηθώλ»  2/11  Σ.Μ. ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 237.245,30 € - Γηάζεζε 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ . (Γεκόζηνο Αλνηρηόο Γηαγσληζκόο 

ΔΚΠΟΣΑ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή).  

 

ΘΕΜΑ  11ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο  πνζνύ 262,00 € ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 35/6692.8000  γηα : “πξνκήζεηα θπηώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ θ.ι.π.” . 

 



ΘΕΜΑ  12ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ζηνπο :  α‟ Φεξεληίδνπ Αιεμάλδξα πνζό 250,00 € & ηόθνπο 

8,55 €  , β‟ Φεξεληίδνπ Παλαγηώηα  επίζεο πνζό 250,00 € & ηόθνπο 8,55 €, ζε βάξνο ηνπ θ.α. 

80/8261.1000. 

 

ΘΕΜΑ  13ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ζηελ:  Παπιίδνπ Θσκαή πνζό 185,00 €, ζε βάξνο ηνπ θ.α. 

80/8261.1000. 

  

ΘΕΜΑ  14ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ζηνπο :  α‟ αξακνύδε Αλησλία ηνπ Βαζηιείνπ πνζό 84,06  €  

, β‟ Μνζθνθίδε ππξίδσλα ηνπ Θεκηζηνθιή πνζό 435,12 , γ‟ Γειεγηαλλίδε Δηξήλε ηνπ 

Μηραήι πνζό 435,12 € , ζε βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000. 

 

ΘΕΜΑ  15ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο ζηνλ:  Κνλνζίδε Γεώξγην ηνπ Γελαδίνπ πνζό 3.138,06 €, ζε 

βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000 ζε βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000.. 

 

ΘΕΜΑ  16ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ζηνπο :  α‟ Ηαζσλίδνπ Υξηζηίλα ηνπ Θενδώξνπ  πνζό 449,01 €  

, β‟ Ηαζσλίδε Θεόδσξν πνζό 8.217,05 €  ζε βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000.. 

 

ΘΕΜΑ  17ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο ζηνλ :  Κνπθνπλάθε Γεώξγην ηνπ Νηθνιάνπ πνζό 297,89  € ζε 

βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000. 

 

ΘΕΜΑ  18ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο  ζηνλ :  ηνγηάλλε Γεκήηξην ηνπ Υξήζηνπ πνζό 779,80 €,  ζε 

βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000. 

 

ΘΕΜΑ  19ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο  ζηνλ :  Μπνύθια Νηθόιαν ηνπ πκεώλ πνζό 238,81  €,  ζε 

βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000. 

 

 

ΘΕΜΑ  20ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο  ζηελ :  Κνιηάθε ηπιηαλή ηνπ Άγγεινπ πνζό 94,25   €,  ζε 

βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000. 

 

 

ΘΕΜΑ  21ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο από επηζηξνθή σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο  ζηνλ :  Μαληά Αζαλάζην ηνπ Εαθεηξίνπ  πνζό 94,25  €,  ζε 

βάξνο ηνπ θ.α. 80/8261.1000. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ως  Προέδροσ ηης Οικονομικής Επιηροπής 

 

 

 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  



 

ημείωζη :  Παξέρνληαη ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ. από ηε 

γξακκαηεία ηεο Ο.Δ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

σνημμένα :  Απνδεηθηηθό. 

 

Κοινοποίηζη : Αληηδεκάξρνπο , Πξόεδξν Γ.., Οηθνλνκηθή , Σερληθή  & Σακεηαθή 

Τπεξεζία , Γξαθείν πξνκεζεηώλ,  Γηθεγόξν Γήκνπ, γξακκαηέα επηηξνπήο Π.Γ/ηνο 270/81 . 

 

Ανάρηηζη : Ηζηνζειίδα Γήκνπ  

 

Σοιτοκόλληζη : Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ Γήκνπ . 

 

 

 

 

 

 

 


