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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ,  Παξαζθεπή, 15 Ηνπιίνπ 2011 

Αρ. Πρωηοκόλλοσ:26054 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιηροπής 

Πληρ.  Μπαλοηόγλοσ  Πολύμνια  

Σηλ. Γραμμαηείας :  231330 4052 

 

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

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   11
η 

 ΣΑΚΣΙΚΗ   ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Προς: 

Σον   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θ. ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  

& ηα μέλη 

θν  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

θν ΠΑΠΑΚΩΣΑ   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, 26 Ιοσλίοσ 2011 ,  θαη ώξα 12:00 μμ,   

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 11/2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.:  Παξνρή – ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνζνύ 4.000,00 €,  ζε βάξνο 

ηνπ ΚΑ 80/8251.1000 -  νξηζκόο δαπαλώλ Κ.Α πξνϋπνινγηζκνύ -  νξηζκόο ππνιόγνπ. 

 

ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Δπηζηξνθή πάγηαο  πξνθαηαβνιήο  ηνπ Γήκνπ,  πξώηνπ ηξηκήλνπ έηνπο 

2011  πνζνύ 1.000,00 €  θαη  απαιιαγή ππνιόγνπ Απνζηνιίδε Υαξάιακπνπ. 

 

ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 €,  ζε βάξνο 

ηνπ 20/6243.1000  κε ηίηιν «Μίσζωσε θηλετώλ πξαγκάτωλ» ζηελ κε επσλπκία : «ΑΦΟΙ 

ΚΔΠΔΛΔΚ & ΙΑ ΟΔ – ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΔΜΠΟΡ. ΣΔΧΝ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΔΠΔΛΔΚ» 

 

ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ.: Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ : «πξνκήζεηα ελόο (1) θαηλνύξγηνπ νηθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο βπζηδόκελνπ 

θάδνπ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο  - Γηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 61.500,00 € ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 20/7135.1000.  

 

ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ. : Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ – γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ 

θαη όξσλ δηαθήξπμεο  Αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα:  «Διαστηθώλ επησώτξωλ γηα 

τα νχήκατα τνυ Γήκνυ» - Γηάζεζε πηζηώζεσλ  ζπλνιηθνύ πνζνύ 17.625,90 €,  ως εξής : 
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α. πνζνύ 1.205,40  € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10/6671.9002.  

β. πνζνύ 11.417,42 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20/6671.1000 . 

γ. πνζνύ 624,28 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20/6671.9001 . 

δ. πνζνύ 4.378,80 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30/6671.1000 . 

 

 

ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 €,  ζε βάξνο ηνπ 

20/6142.8009  γηα ηελ εξγαζία «Πεξησυιινγή Απντέυξωσε λεθξώλ δώωλ». 

 

 

ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.977,43  €, 

γηα  θάιπςε δαπαλώλ ηειώλ θπθινθνξίαο Μεραλεκάησλ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ ππέξ Α’ Γ.Ο.Τ. 

Θεζζαινλίθεο,  ζε βάξνο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θ.α. :  

 

7.1 20/6323.1000  κε ηίηιν «Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαζαξηόηεηαο» πνζό 1.000,00 € . 

7.2 20/6323.9001 κε ηίηιν «Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαζαξηόηεηαο» πνζό 156,16 €. 

7.3 30/6323.1000 κε ηίηιν «Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηερληθώλ έξγσλ» πνζό 1.821,27  €. 

 

ΘΕΜΑ  8ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο, γηα  ηελ αλάζεζε θαζεθόλησλ 

«Σερληθνύ Αζθαιείαο & Ηαηξνύ Δξγαζίαο» ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.884,49  €,  ζε βάξνο ηνπ θ.α. 

20/6142.1002 ( β’ εμάκελν  2011) . 

 

 

ΘΕΜΑ  9ον Η.Δ.: Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα: 

Αλαισζίκσλ πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο όζνλ αθνξά πιηθά νκάδαο Α. ηεο νηθείαο 

νηθνλνκνηερληθήο έθζεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Σoner», κειαλνηαηλίεο & άιια απνζεθεπηηθά –

καγλεηηθά κέζα,  κε ηξνπνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ηεκαρίσλ επί έιιαηνλ,  κεηά από αζύκθνξν 

απνηέιεζκα ηεο πξνεγνύκελεο δεκνπξαζίαο θαη εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ . 

 

 

ΘΕΜΑ  10ον Η.Δ.: Τπνβνιή ζην Γεκνηηθό πκβνύιην έθζεζεο εζόδσλ θαη εμόδσλ α’ & β’ 

ηξηκήλνπ 2011,  σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (ζπλεκκέλα 

απνινγηζηηθνί πίλαθεο). 

 

ΘΕΜΑ  11ον Η.Δ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 12.300,00 € 

ζε βάξνο ηνπ θ.α. 10/6142.1004 κε ηίηιν «δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα (ΔΛΟΣ 1409) Γήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ . 

 

ΘΕΜΑ  12ον Η.Δ.:  Απνδνρή δσξεάο ύςνπο 6.897,03 €, από ην ίδξπκα  «Φύηεπζε ηηο ξίδεο 

ζνπ ζηελ Διιάδα».   

 

ΘΕΜΑ  13ον Η.Δ.: Γηάζεζε πηζηώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπλερηδόκελσλ έξγσλ – κειεηώλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ, ζε βάξνο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθ. έηνπο 2011,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.847.568,27 € (ζπλεκκέλνο 

πίλαθαο ζπλερηδόκελσλ έξγσλ κειεηώλ πξνκεζεηώλ  έηνπο 2011). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ως  Προέδροσ ηης Οικονομικής Επιηροπής 

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

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

σνημμένα :   

 Απνδεηθηηθό ,  

 πίλαθαο ζπλερηδόκελσλ έξγσλ θαη κειεηώλ  (5 Φ.) 

 απνινγηζηηθνί πίλαθεο εζόδσλ – εμόδσλ α’ & β’ ηξηκήλνπ 2011  σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (9 Φ.) 

Κοινοποίηζη : Αληηδεκάξρνπο , Πξόεδξν Γ..  

Σοιτοκόλληζη : ζηνλ πίλαθα ηνπ Γήκνπ . 

Ανάρηηζη : ζηελ   ηζηνζειίδα  ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

 

 


