
15ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 16 Σεπτεμβρίου 2011

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ.

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ1101ο θέμα Ε.Η.Δ. : Eγκριση δαπάνης και 
διάθεση  πίστωσης ποσού 636,00 €,  για την 
"Προμήθεια μικρουλικών-μικροεργαλείων"σε 
βάρος του Κ.Α. 30/6662.9085.

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ1112ο θέμα Ε.Η.Δ. : Eγκριση δαπάνης και 
διάθεση  πίστωσης ποσού 56,00 €,  για την 
"Προμήθεια οικοδομικών εργαλείων ¨ σε 
βάρος του Κ.Α. 30/6662.9094.

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ1123ο θέμα Ε.Η.Δ. : Eγκριση δαπάνης και 
διάθεση  πίστωσης ποσού  848,70  € ,  για 
την  "Προμήθεια Αποστασιόμετρου laser  για 
επιμετρήσεις" σε βάρος του Κ.Α. 
30/7135.1000.

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ1134ο θέμα Ε.Η.Δ. : Eγκριση δαπάνης και 
διάθεση  πίστωσης ποσού 14.952,60  € ,  για 
την "Περιοδική έκδοση ενημερωτικού 
εντύπου" σε βάρος του Κ.Α. 10/6615.8001.

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ114ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 €, για την 
προμήθεια με τίτλο: «εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις» σε βάρος του κ.α. 
10/6615.0000.

5

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  με τις  επιφυλάξεις  
από κ.κ.  :  Μπάτο "Ναι , με επιφύλαξη για το 
ποσό"  & Καρασαββίδη .

115ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 6.948,02 €,  για την 
: «προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου 
οπτικών ινών καθώς και εξοπλισμού οπτικής 
διασύνδεσης του Δήμου», σε βάρος του κ.α. 
10/6614.9001.

6

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ116ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.156,20 
€,  για την : «επισκευή υπολογιστικών 
συστημάτων και server του Δήμου» , σε 
βάρος του κ.α. 10/6265.0000 .

7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ117ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. : Έγκριση δαπανών  και 
διάθεση πιστώσεων ποσού 5.101,24 €,  για 
την  : «προμήθεια ανταλλακτικών - επισκευή - 
συντήρηση των οχημάτων του Δήμου» σε 
βάρος των κ.α., ως εξής :
4.α  30/6671.1000  με το ποσό των 3.295,60 
€ για προμήθειες & 
4.β. 30/6264.1000 με το ποσό των 1.805,60 
για εργασίες  .

8
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ118ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ.: Έγκριση δαπανών  και 
διάθεση πιστώσεων ως εξής : 5.α  
10/6264.8003 με το ποσό των 1.500,00 €  για 
: συντήρηση ανελκυστήρων & 
5.β. 10/6265.0000 με το ποσό των 1.000,00 € 
για:  συντήρηση & επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού.

9

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ119ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 3.520,00 € σε 
βάρος του κ.α. 00/6131.1000 με τίτλο « 
Αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ» .

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ120ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 €  σε βάρος 
του κ.α. 00/6073.1001  με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών» .

11

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(15ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 16/9/2011 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 16 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή,ο 
υπογεγραμμένος  Κούντης Δημήτριος   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τσεσμελή Ειρήνη 

2. Γεωργιάδου Χριστίνα

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 15ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 16/9/2011.
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