
19ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ. 

Η Επιτροπή ενέκρινε  την ένταξη  (12)  δώδεκα  θεμάτων Προ Ημερησίας Διατάξεως  (Π.Η.Δ.) 
στην παρούσα συνεδρίαση ως κατεπειγόντων  και δέχθηκε να συζητηθούν & να ληφθούν 
αποφάσεις γι' αυτά με τη μειοψηφία για τα πρώτα έξι (6)  των : κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη 
και των υπολοίπων έξι (6)  του  Μπάτου .

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

124ΘΕΜΑ 1ο Π.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης & 
διάθεση πίστωσης ποσού   10.455,00 € σε 
βάρος του Κ.Α 20/7132.1001 για την εργασία 
«Μετατροπή φορτηγού οχήματος σε 
Γερανοφόρο Όχημα».

1

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

125ΘΕΜΑ 2ο Π.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης & 
διάθεση πίστωσης ποσού  2.504,40  € σε 
βάρος του Κ.Α 10/7 131.0003, για προμήθεια 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

2

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

126ΘΕΜΑ 3ο Π.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης & 
διάθεση πίστωσης ποσού 29.980.41€ σε 
βάρος των Κ.Α 00/6117.9016, 10/6115.8003 
και 10/6142.0001  με τίτλο Αμοιβές ορκωτών 
λογιστών .

3

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

127ΘΕΜΑ 4ο Π.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης & 
διάθεση πίστωσης ποσού 10.084,92 €  σε 
βάρος του Κ.Α 10/7134.9001 για προμήθεια 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(υπολογιστών, εκτυπωτών, φαξ).

4

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

128ΘΕΜΑ 5ο Π.Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 7.084,80€ σε βάρος 
του κ.α. 20/6263.1000 για την εργασία 
«Πλύσιμο – γρασάρισμα αυτ/των του Δήμου : 
απορριμματοφόρων, φορτηγών κ.λ.π.».

5

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

129ΘΕΜΑ 6ο Π.Η.Δ. :Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
ενός αλατοδιανομέα συνολικού ποσού 
37.945,50 € . Διάθεση πίστωσης σε βάρος 
του κ.α. 20/7132.1000.

6

Σελίδα 1 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η μίσθωση 
ακινήτου με κτιριακή επιφάνεια  1.000 έως 
1.500 τ.μ  η οποία να περιορίζεται το πολύ σε 
δύο ορόφους (ισόγειο και 1ο) και να διαθέτει 
αναγκείο αύλειο χώρο αποκλειστικής χρήσης 
από  σχολείο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της τοπικής κοινότητας Μελισσοχωρίου του 
Δήμου μας, με διάρκεια μίσθωσης 3 χρόνια 
και δυνατότητα παράτασης άλλα  3 με 
απόφαση Δ.Σ. &   με ανώτερη προσφορά 
μισθώματος τα 6,5 € /τ.μ. κτιριακής 
επιφάνειας (ο αύλειος χώρος να 
παραχωρείται άνευ τιμήματος), 
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου με επιφύλαξη 
από κ. Καρασαββίδη για τον αύλειο χώρο να 
περιλαμβάνεται .

130ΘΕΜΑ 7ο Π.Η.Δ. :Έγκριση όρων για τη 
μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των 
αναγκών στέγασης και αυλισμού του υπό 
ίδρυση δημοτικού σχολείου Μελισσοχωρίου.

7

Εγκρίνεται Ομόφωνα υπό την αίρεση  από 
κ.κ.:   Μπάτο  "να δοθούν σε τέσσερις 
διαφορετικούς αναδόχους & του Καρασαββίδη 
ο οποίος συμφώνησε με την τοποθέτηση του 
κ.  Μπάτου και συμπλήρωσε : " να είναι 
δημότες του διευρημένου πλέον Δήμου 
Ωραιοκάστρου".

131ΘΕΜΑ 8ο Π.Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού  4.520,00 € σε 
βάρος του Κ.Α 20/6112.1003 για την παροχή 
«Υπηρεσία Ενεργειακού Επιθεωρητή για την 
ετοιμασία και υποβολή πρότασης στην 
κατηγορία πράξεων του ΕΠΠΕΡΑΑ για 
εφαρμογές Α.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο 
Γαλήνης».

8

Εγκρίνεται Ομόφωνα υπό αίρεση  από κ.κ.:   
Μπάτο   & του Καρασαββίδη ως το 8ο θέμα 
Π.Η.Δ.

132ΘΕΜΑ 9ο Π.Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 3.975,00 € σε 
βάρος του Κ.Α 20/6112.1004 για την παροχή 
«Υπηρεσία Ενεργειακού Επιθεωρητή για την 
ετοιμασία και υποβολή πρότασης στην 
κατηγορία πράξεων του ΕΠΠΕΡΑΑ για 
εφαρμογές Α.Π.Ε. στο Γυμνάσιο Δρυμού».

9

Εγκρίνεται Ομόφωνα υπό αίρεση  από κ.κ.:   
Μπάτο   & του Καρασαββίδη ως το 8ο θέμα 
Π.Η.Δ.

133ΘΕΜΑ 10ο Π.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού  4.010,00 € σε 
βάρος του Κ.Α 20.6112.1000 για την παροχή 
«Υπηρεσία Ενεργειακού Επιθεωρητή για την 
ετοιμασία και υποβολή πρότασης στην 
κατηγορία πράξεων του ΕΠΠΕΡΑΑ για 
εφαρμογές Α.Π.Ε. στο  Δημοτικό Σχολείο 
Ωραιοκάστρου».

10

Εγκρίνεται Ομόφωνα υπό αίρεση  από κ.κ.:   
Μπάτο   & του Καρασαββίδη ως το 8ο θέμα 
Π.Η.Δ.

134ΘΕΜΑ 11ο Π.Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 4.520,00 € σε 
βάρος του Κ.Α 20/6112.1001 για την παροχή 
«Υπηρεσία Ενεργειακού Επιθεωρητή για την 
ετοιμασία και υποβολή πρότασης στην 
κατηγορία πράξεων του ΕΠΠΕΡΑΑ για 
εφαρμογές Α.Π.Ε. στο Γυμνάσιο Καλλιθέας 
(Νεοχωρούδας) ».

11

Σελίδα 2 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

135ΘΕΜΑ 12ο Π.Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 16.6050,00 € σε 
βάρος του Κ.Α 20/6142.1001 για την εργασία 
:   «Σύνταξη φακέλων χρηματοδότησης  για 
την υποβολή πράξεων  στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την 
υλοποίηση πρότυπων επιδεικτικών έργων 
αξιοποίησης Α.Π.Ε. και Δράσεων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε τέσσερα 
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίσευσης ».

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ136ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.:  Ενιαία εφαρμογή της 
επιβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων και 
Ακαθαρίστων Εσόδων.

13

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ137ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση  πίστωσης ποσού 2.000,00 €,  σε 
βάρος του 10/6266.9001 με τίτλο «εργασίες 
υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου .

14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ138ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 €,  σε 
βάρος του 10/6264.9002 για τη συντήρηση 
των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου .

15

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑ κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των κ.κ. : Μπάτου & 
Καρασαββίδη.

139ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 37.000 συν Φ.Π.Α. 
23% και άρα 45.510,00 €,  σε βάρος του 
20/6263.1000 για τη μίσθωση των κάτωθι  
Μ.Ε. και αυτοκινήτων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (Θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
απευθείας ανάθεση κινητών πραγμάτων με 
απόφαση Δημάρχου, με βάση άρθρο 199 ν. 
3463/2006).

4.1 Καταστροφέας ( ερπυσθιοφόρο – 
σπαστήρας ογκωδών αντικειμένων). 
4.2 Αρπάγη (για διαχωρισμό των υπό 
καταστροφή ογκωδών απορριμμάτων) 
4.3.Φορτωτής («τάισμα» του σπαστήρα 
ογκωδών απορριμμάτων)
4.4. Φορτηγό (μεταφορά των απορριμμάτων 
στη χωματερή) .
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Σελίδα 3 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(19ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 30/9/2011 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   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 19ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 30/9/2011.

Σελίδα 4 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου


