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ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ,  Γεπηέξα, 12 επηεκβξίνπ 2011 

Αρ. Πρωτοκόλλοσ:31365 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Πληρ.  Μπαλοτόγλοσ  Πολύμνια  

Σηλ. Γραμματείας :  231330 4052 

 

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

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   15
η 

    ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Προς: 

Σον   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θ. ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  

& τα 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 Παρασκεσή, 16 επτεμβρίοσ 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 15/2011  ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

 

ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 2.500,00 €, γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «εθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο» ζε βάξνο ηνπ θ.α. 

10/6615.0000. 

 

ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 6.948,02 €,  γηα ηελ : 

«πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίνπ νπηηθώλ ηλώλ θαζώο θαη εμνπιηζκνύ νπηηθήο 

δηαζύλδεζεο ηνπ Γήκνπ», ζε βάξνο ηνπ θ.α. 10/6614.9001. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.156,20 €,  

γηα ηελ :  «επηζθεπή ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη server ηνπ Γήκνπ» , ζε βάξνο ηνπ θ.α. 

10/6265.0000 . 

 

 

ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. : Έγθξηζε δαπαλώλ  θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ πνζνύ 5.101,24 €,  γηα ηελ  : 

«πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ - επηζθεπή - ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ» ζε βάξνο 

ησλ θ.α., σο εμήο : 

4.α  30/6671.1000  κε ην πνζό ησλ 3.295,60 € γηα πξνκήζεηεο &  
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4.β. 30/6264.1000 κε ην πνζό ησλ 1.805,60 γηα εξγαζίεο  . 

 

 

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

5.α  10/6264.8003 κε ην πνζό ησλ 1.500,00 €  γηα : ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ &  

5.β. 10/6265.0000 κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € γηα:  ζπληήξεζε & επηζθεπή ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ.  

 

 

ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 3.520,00 € ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 00/6131.1000 κε ηίηιν « Απνδνρέο ππαιιήισλ ΚΔΠ» . 

 

 

ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 400,00 €  ζε βάξνο ηνπ 

θ.α. 00/6073.1001  κε ηίηιν «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ» . 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

 

ΠΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  

 

 

σνημμένα :  Απνδεηθηηθό. 

Κοινοποίηση : Γήκαξρν, Πξόεδξν Γ.. , Αληηδεκάξρνπο . 

Ανάρτηση : Ηζηνζειίδα . 

Σοιτοκόλληση : Πίλαθα ελεκέξσζεο Γήκνπ. 

 

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

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


