
6ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 23 Μαρτίου 2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ. 

Κυρώθηκαν τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής , από τους παρόντες Δημοτικούς 
Συμβούλους,  μέλη Ο.Ε. : 

Ειδικότερα  κυρώθηκαν τα πρακτικά Ο.Ε.: από το 9ο  έως το  28ο του έτους 2011 & από το 
1ο έως το 5ο  πρακτικό του έτους 2012 .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως τέθηκαν τρία (3) θέματα και το 
σώμα ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή τους.

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ15ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 608.574,75 €, για 
προμήθεια καυσίμων κίνησης , θέρμανσης και 
διαφόρων ελαιολιπαντικών,  σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2012 (δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός) .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ16ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
15.701,37 €, εκ των οποίων ποσό 4.667,85 € 
αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης  
και ποσό 11.033,52 € αφορά προμήθεια 
ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου,  σε 
βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 .

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και ορίζονται οι 
κάτωθι υπάλληλοι : α' Προϊσταμένη 
Οικονομικής Υπηρεσίας κ. ΔΟΣΙΟΥ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ  , β' Προϊσταμένη Τεχνικής 
Υπηρεσίας κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, 
γ'  Ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , 
προκειμένου να προβούν  με βάση το άρθρο 
26 του ν. 4024/2011 σε δημόσια κλήρωση για 
τη συγκρότηση Συλλογικού ή συλλογικών 
οργάνων διοίκησης για τη για τη :  διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση , παρακολούθηση , παραλαβή 
προμηθειών , υπηρεσιών, ή έργων

17ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. : Ορισμός υπαλλήλων για 
τη  διενέργεια  δημόσιας κλήρωσης και τη   
συγκρότηση Συλλογικού οργάνου διοίκησης 
για τη :  διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή 
την ανάθεση ή την αξιολόγηση , 
παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών , 
υπηρεσιών, ή έργων,  με βάση το άρθρο 26 
του ν. 4024/2011 .

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
μειοψηφούντος του κ. Καρασαββίδη μόνον 
όσον αφορά τα στοιχεία.

18ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. : Υποβολή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο έκθεσης εσόδων και εξόδων 
τέταρτου  τριμήνου 2011,  ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού .

4

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
μειοψηφούντος του κ. Καρασαββίδη όσον 
αφορά τις  επί μέρους 2(3) έως 2(10) 
παραγράφους .Κατά τα λοιπά ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ .

19ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : 1) Διάθεση πίστωσης ποσού  
32.515,92 € σε βάρος του  ΚΑ:80/8111.1000 
με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
(ΠΟΕ) ».
2) Διάθεση πίστωσης ποσού  66.167,94 € σε 
βάρος του  ΚΑ:80/8112.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων(ΠΟΕ) 
».
3) Διάθεση πίστωσης ποσού  423.354,76 € σε 
βάρος του ΚΑ:80/8113.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές 
τρίτων(ΠΟΕ)».
4) Διάθεση πίστωσης ποσού  113.561,95 € σε 
βάρος του  ΚΑ:80/8115.1000 με τίτλο 
«Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)».
5) Διάθεση πίστωσης ποσού  59.445,18€ σε 
βάρος του  ΚΑ:80/8116.1000 με τίτλο 
«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)».
6) Διάθεση πίστωσης ποσού  663.308,08€ σε 
βάρος του  ΚΑ:80/8117.1000 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011)».
7) Διάθεση πίστωσης ποσού  78.250,21€ σε 
βάρος του    ΚΑ:80/8121.1000 με τίτλο 
«Έξοδα προμήθειας παγίων (ΠΟΕ)».
8) Διάθεση πίστωσης ποσού  212.520,77€ σε 
βάρος του   ΚΑ:80/8122.1000 με τίτλο 
«¨Εξοδα κατασκευής έργων (ΠΟΕ)»
9) Διάθεση πίστωσης ποσού  123.300,36€ σε 
βάρος του ΚΑ:80/8123.1000 με τίτλο 
«Μελέτες ,έρευνες πειραματικές εργασίες & 
ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)»
10) Διάθεση πίστωσης ποσού  3.357.864,83€ 
σε βάρος του  ΚΑ:80/8117.1010 με τίτλο 
«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΕΩΣ 31-12-2010)».

ΣΥΝΟΛΟ
80.8111.1000 32.515,92 € 
80.8112.1000 66.167,94 € 
80.8113.1000 423.354,76 € 
80.8115.1000 113.561,95 € 
80.8116.1000 59.445,18 € 
80.8117.1000 663.308,08 € 
80.8121.1000 78.250,21 € 
80.8122.1000 212.520,77 € 
80.8123.1000 123.300,36 € 
80.8117.1010 3.357864,83 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.130.290,00 €
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(6ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 23/3/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 23 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τύπου Σαράντης  

2. Πέτσου Γαρυφαλλιά

η υπογεγραμμένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 6ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 23/3/2012.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


