
7ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 27 Μαρτίου 2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως τέθηκε (1) ένα θέμα και το σώμα 
ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτησή του.

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ201ο ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
22.784,95  €  για  ετήσια  συντήρηση 
φωτοτυπικών μηχανημάτων (XΕΡΟΧ & REX - 
ROTARY ) ,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 .

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ211ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
14.083,50  €,  για προμήθεια μελανιών για 
inkzet, toner - αναλώσιμα εκτυπωτών - 
τηλεομοιοτυπικών laser και φωτοτυπικών 
μηχανημάτων ,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 .

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ222ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
6.149,39 €   για προμήθεια  ηλεκτρολογικού 
υλικού ,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 .

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ233ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Επαναψήφιση  δαπάνης  
συνολικού ποσού  4.816,12 €   για προμήθεια  
γραφικής ύλης ,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012  
(υπόλοιπο σύμβασης έτους 2011).

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ244ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Επαναψήφιση  δαπάνης  
συνολικού ποσού  10.180,92 €   για 
προμήθεια  ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού ,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012  
(υπόλοιπο σύμβασης έτους 2011).

5

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ255ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Επαναψήφιση  δαπάνης  
συνολικού ποσού  4.582,78  €   για 
προμήθεια  φωτοαντιγραφικών - εκτυπωτικών 
χαρτιών,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012  
(υπόλοιπο σύμβασης έτους 2011).

6

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ266ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
14.993,70  €   για προμήθεια  δύο τρικύκλων 
φορτηγών - μοτοσικλετών ,  σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2012 .

7

Σελίδα 1 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ277ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  615,00  
€   για προμήθεια ταινίας οδοσήμανσης,  σε 
βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 .

8

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ288ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  610,08  
€,   για προμήθεια αντιολιστητικών ταινιών,  
σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 .

9

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ299ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
1.500,00  €, για αμοιβή τεχνικού συμβούλου 
του έργου  GROSS LOHUCA INTERREG 
Δράση 1.4,  σε σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 .

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3010ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 656,82   
€, για αμοιβή  προμήθεια εξαρτήματος 
μηχανής κοπής βινυλίου,  σε σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2012.

11

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η  
υπ' αριθμόν 224/2001 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής γιατί δεν υλοποιήθηκε.

3111ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
15.000,00 € , για κάλυψη δαπάνης από 
προμήθεια αλατιού αποχιονισμού ,  σε σε 
βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 .

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3212ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Επαναψήφιση  δαπάνης  
συνολικού ποσού  6.752,70  €  για προμήθεια 
ελαστικών επισώτρων οχημάτων ,  σε βάρος 
των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012  (υπόλοιπο 
σύμβασης έτους 2011).

13

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3313ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
5.916,30 €  , για  κάλυψη δαπάνης 
ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού 
προστασίας από ιούς,   σε βάρος των εξόδων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 
.

14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3414ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  
12.845,56 €  , για  παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας ,   
σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 .

15

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3515ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : Ψήφιση της εγγεραμμένης 
στον προϋπολογισμό  έτους 2012 πίστωσης 
συνολικού ποσού  30.600,00 €,  για  παροχή 
εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών 
Συμβουλίων του Δήμου μας , για το έτος 2012 
(άρθρο 158 ν. 3463/2006).
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Σελίδα 2 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3616ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Ψήφιση των 
εγγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 
2012 πιστώσεων για κάλυψη υποχρεωτικών 
δαπανών πάγιου χαρακτήρα ( Κρατήσεις ΔΕΗ 
κλπ.), ως κάτωθι :

1) Διάθεση πίστωσης ποσού  28.000,00 € σε 
βάρος του   Κ.Α.: 00/6151.1000 με τίτλο 
«Κρατήσεις ΟΤΑ από ΤΑΠ».

2) Διάθεση πίστωσης ποσού  120.000,00 € σε 
βάρος του    Κ.Α.: 20/6151.1000 με τίτλο 
«Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων».

3) Διάθεση πίστωσης ποσού  1.110.000,00 € 
σε βάρος του   Κ.Α.: 20/6211.1000 με τίτλο 
«Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος».

17

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3717ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Ψήφιση των 
εγγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 
2012 πιστώσεων,  για κάλυψη υποχρεωτικών 
δαπανών πάγιου χαρακτήρα , Εργοδοτικές 
εισφορές Δημάρχου (ΤΕΒΕ) & Κρατήσεις 
Αντιδημάρχου Παρισόπουλου Γεωργίου ( 
Κρατήσεις ΔΕΗ κλπ.), ως κάτωθι :

1) Διάθεση πίστωσης ποσού 6.000 € σε 
βάρος του   ΚΑ: 00/6126.1001  με τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένου 
(Αντιδημάρχου)».
2) Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000 € σε 
βάρος του   ΚΑ: 00/6126.1002  με τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου (ΤΕΒΕ)».
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Σελίδα 3 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3818ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Ψήφιση των 
εγγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 
2012 πιστώσεων,  για κάλυψη υποχρεωτικών 
δαπανών πάγιου χαρακτήρα  οι οποίες 
αφορούν  « Κρατήσεις ΚΑΠ ,Τακτική 
επιχορήγηση για τους Παιδικούς Σταθμούς 
(ΔΟΠΠΑΩ) και εισφορές υπέρ Συνδέσμου 
ΟΤΑ μείζονος Θες/κης», ως κάτωθι :

1) Διάθεση πίστωσης ποσού  422.248,50 € σε 
βάρος του   Κ.Α.  00/6056.1000 με τίτλο 
«Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ».
2) Διάθεση πίστωσης ποσού  140.749,50 € σε 
βάρος του  Κ.Α.  00/6056.1001 με τίτλο 
«Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ».
3) Διάθεση πίστωσης ποσού  8.500,00 € σε 
βάρος του  Κ.Α.  00/6515.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών».
4) Διάθεση πίστωσης ποσού 527.000,00  € σε 
βάρος του  Κ.Α.  00/6718.1000 με τίτλο 
«Απόδοση στο Δημοτικό Οργανισμού 
Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
"ΔΟΠΠΑΩ"». 
5) Διάθεση πίστωσης ποσού 465.000,00   € 
σε βάρος του  Κ.Α.  20/ 6721.1000 με τίτλο 
«Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος 
Θεσ/νικης».
6) Διάθεση πίστωσης ποσού 8000,00    € σε 
βάρος του  Κ.Α.  20/ 6721.1001 με τίτλο 
«ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΔΑΠ(ΧΥΤΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΕ».

19

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και ψηφίζεται 
πίστωση συνολικού ποσού 31.648,78 € .

3919ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Ψήφιση της 
εγγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 
2012 πίστωσης ,  με τίτλο «Χρηματοδοτική 
μίσθωση υδροφόρα και τριαξονικό φορτηγό. 
Αρ. σύμβασης 0835/07/001», για κάλυψη 
υποχρεωτικής  δαπάνης  πάγιου χαρακτήρα  : 
«leasing υδροφόρας και τριαξονικού 
φορτηγού 0835/07/001  υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
LEASING - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
Α.Ε».

20

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ4020ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Ψήφιση της 
εγγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 
2012 πίστωσης,   ποσού 20.676,10 € σε 
βάρος του   Κ.Α. :10/6643.1001  με τίτλο 
«Προμήθεια φυσικού αερίου θέρμανσης».
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Σελίδα 4 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ4121ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :Ψήφιση των 
εγγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 
2012 πιστώσεων,  για κάλυψη υποχρεωτικών 
δαπανών πάγιου χαρακτήρα  οι οποίες 
αφορούν   «Τοκοχρεολύσια Δανείων » , ως 
κάτωθι :

1) Διάθεση πίστωσης ποσού    160.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6521.0000  με τίτλο 
«Τόκοι Δανείων εσωτερικού».
2) Διάθεση πίστωσης ποσού    70.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6521.8000  με τίτλο 
«Τόκοι Δανείων εσωτερικού».
3) Διάθεση πίστωσης ποσού    70.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6521.9001  με τίτλο 
«Τόκοι Δανείων πλην ΤΠΔ».
4) Διάθεση πίστωσης ποσού    525.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.0001  με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 905 Μυγδ.».
5) Διάθεση πίστωσης ποσού  56.500 € σε 
βάρος του  ΚΑ :00/6526.0002  με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Επενδυτικής -   6297 
Μυγδ.».
6) Διάθεση πίστωσης ποσού  63.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.8000  με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείων Εσωτερικού.».
7) Διάθεση πίστωσης ποσού  7.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.8001 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 5101 -Καλ.».
8) Διάθεση πίστωσης ποσού  37.400 € σε 
βάρος του Κ.Α. :00/6526.8002 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 5102 -Καλ.».
09) Διάθεση πίστωσης ποσού  9.530 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.8003 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 1909 -Καλ.».
10) Διάθεση πίστωσης ποσού  28.600 € σε 
βάρος του   K.Α. :00/6526.8004 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 1875 -Καλ.».
11) Διάθεση πίστωσης ποσού  90.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.8005 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 6103 -Καλ.».
12) Διάθεση πίστωσης ποσού  3.000 € σε 
βάρος του   K.Α. :00/6526.8006 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ02 -Καλ .».
13) Διάθεση πίστωσης ποσού  6.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.8007 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ03 -04-05-Καλ .».
14) Διάθεση πίστωσης ποσού 26.000 € σε 
βάρος του   K.Α. :00/6526.8010 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ06 -Καλ .».
15) Διάθεση πίστωσης ποσού  104.000 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.9001 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείων πλην ΤΠΔ.».
16) Διάθεση πίστωσης ποσού  125.200 € σε 
βάρος του   Κ.Α. :00/6526.9002 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 3091 -Ωρ.».
17) Διάθεση πίστωσης ποσού  33.520 € σε 
βάρος του   Κ.Α. :00/6526.9003 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 3063 -Ωρ.».
18) Διάθεση πίστωσης ποσού  34.900 € σε 
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Σελίδα 5 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

βάρος του  Κ.Α. :00/6526.9004 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 3067 -Ωρ.».
19) Διάθεση πίστωσης ποσού  34.400 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.9005 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 3068 -Ωρ.».
20) Διάθεση πίστωσης ποσού  33.400 € σε 
βάρος του  Κ.Α. :00/6526.9006 με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου Πειραιώς 3081 -Ωρ.».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ4222ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού   
1.050.000,00  €  σε βάρος του Κ.Α. 
25/7512.1000,  σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για 
την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΥΑΩ .

23

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
υπόλογος ο υπάλληλος Μπούλης Νικόλαος .

4323ο  ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Σύσταση - Παροχή   
πάγιας προκαταβολής ποσού 4.000,00 €,  σε 
βάρος του Κ.Α. 80/8251.1000  - Ορισμός 
δαπανών Κ.Α προϋπολογισμού -  ορισμός 
υπολόγου.

24

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ4424ο ΘΕΜΑ Η.Δ. :  Έγκριση γενόμενης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού  376,38  €,   σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για 
επιδόσεις εγγράφων από δικαστικό επιμελητή 
(ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ) .
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(7ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 27/3/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, 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 7ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 27/3/2012.

Σελίδα 6 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου


