
3ος ΠΙΝΑΚΑ της από 4/3/2011 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

Αριθ. 

απόυ. 

Περίληψη τοσ θέματος Απόυαση ποσ λήυθηκε 

 

Κύξσζε πξαθηηθώλ πξνεγνύκελσλ ζπκβνπιίσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  Κσρώζεθαλ ηα πραθηηθά ηωλ 
προεγούκελωλ ζσλεδρηάζεωλ ηες 
Οηθολοκηθής Επηηροπής ηοσ 
Δήκοσ. 

 ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ ΘΕΜΑΣΑ   Εγθρίζεθε οκόθωλα ε ζσδήηεζε 
ηωλ προ εκερεζίας ζεκάηωλ . 
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Θέκα 1ν :Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζε βάξνο:  α) Κ.Α. 20/6671.8000 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά 

Μεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 3.445,23 €, β) Κ.Α. 20/6263.8001 κε ηίηιν «πληήξεζε απνξξηκκαηνθόξσλ» πνζό 

897,99 €, γ) Κ.Α. 30/6264.9002 κε ηίηιν «πληήξεζε απη/ησλ – θνξηεγώλ» πνζό 270,60 € &  δ) Κ.Α.  

30/6662.9104 κε ηίηιν «Αλη/θα απη/ησλ – θνξηεγώλ» πνζό 427,54 €. 

Εγθρίζεθε οκόθωλα.  
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Θέκα 2ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζε βάξνο α) Κ.Α. 20/6671.9001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά Μ.Δ» 

πνζό 548,58 €, β) Κ.Α. 20/6263.8001 κε ηίηιν «πληήξεζε απνξξηκκαηνθόξσλ» πνζό 61,50 €, γ) Κ.Α. 

30/6264.9002 κε ηίηιν «πληήξεζε απη/ησλ – θνξηεγώλ» πνζό 356,70 €, δ) Κ.Α. 30/6662.9104 κε ηίηιν «Αλη/θα 

απη/ησλ – θνξηεγώλ» πνζό 580,28 €. 

Εγθρίζεθε οκόθωλα. 
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Θέκα 3ν: Αλάζεζε εληνιήο ρεηξηζκνύ  ηεο ππνζέζεσο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη αγσγήο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ  ηεο 

θαο Αγγνύζε Πνιύκληαο, ε νπνία απαζρνιήζεθε ζην Β’ παηδηθό ζηαζκό ηνπ πξώελ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ ζε 

Γηθεγόξν Αζελώλ,  θ. Νηθόιαν Κνπβνπθιηαλό ηνπ Χξηζηνθόξνπ (Α.Μ. 11435).   

Εγθρίζεθε οκόθωλα.  
(Η  σπόζεζε ζα ζσδεηεζεί ζε 
Μολοκειές Πρωηοδηθείο Αζελώλ 
ζηο οποίο δελ κπορεί λα 
παρίζηαηαη ο δηθεγόρος ηοσ 
Δήκοσ).  

 ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ   
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ΘΔΜΑ 1νλ Η.Γ.:  Γηάζεζε (ςήθηζε) ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ 2011 ηνπ Γήκνπ  πνζνύ 

476.725,21 €,  από παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε Κ.Α. 80/8117.1000.  

Εγθρίζεθαλ οκόθωλα,  ζύκθωλα 
κε θαηαζηάζεης παρειζόληωλ 
οηθολοκηθώλ εηώλ αλά δεκοηηθή 
ελόηεηα, οη οποίες ηέζεθαλ ζηο 
ζώκα από ηε Δ/ζε.    
- θος Μπάηος «σπό ηην 
προϋπόθεζη να μας τορηγηθούν 
εν ενθέηω τρόνο   όλες οι 
ζσμβάζεις, πλην ηων 
περιπηώζεων ζηις οποίες ο έηερος 
ζσμβαλλόμενος ήηαν  δημόζια 
σπηρεζία».   

11 

ΘΔΜΑ 2νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ 2011 ηνπ Γήκνπ 

γηα θάιπςε ακνηβήο .Ο.Λ. (ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί από Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή, 

ε έθζεζε Απνγξαθήο Έλαξμεο ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ σο εμήο:  πνζό 2.685,00 € ζηνλ Κ.Α. 

00/6117.9016 , πνζό 2.830,00 € ζηνλ Κ.Α. 10/6142.0001 & πνζό 2.625,00 € ζηνλ Κ.Α. 10/6115.8003 . 

Εγθρίζεθαλ οκόθωλα  
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ΘΔΜΑ 3νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ 

γηα πξνκήζεηεο θαπζίκσλ  & ιηπαληηθώλ, θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαζώο θαη θαπζίκσλ ζέξκαλζεο σο θάησζη :  

1. Πνζνύ  13.000,00 € κε ηίηιν «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο θαη βελδίλε»  Κ.Α. 10/6641.8000  

Εγθρίζεθαλ  οκόθωλα  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Πνζνύ 16.618,65 € κε ηίηιν «πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 20/6641.8000  

3. Πνζνύ 7.500,00 € κε ηίηιν «πεηξέιαην ζέξκαλζεο» Κ.Α.  10/6643.8000  

4. Πνζνύ 3.127,00 € κε ηίηιν «πεηξέιαην ζέξκαλζεο» Κ.Α. 20/6643.8000  

 

5. Πνζνύ 15.000,00 € κε ηίηιν «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο» Κ.Α. 20/6644.9001  

6. Πνζνύ 21.750,00 € κε ηίηιν  «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο» Κ.Α.  30/6644.9001  

7. Πνζνύ 2.000,00 € κε ηίηιν «πεηξέιαην ζέξκαλζεο»  Κ.Α.15/6643.9001   

8. Πνζνύ 1.250,00 € κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 10/6641.9001  

9. Πνζνύ 750,00 €  κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 30/6641.9001  

10. Πνζνύ 675,00 € κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 35/6641.9001  

11. Πνζνύ 2.000,00 €  κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 50/6641.9001 

  

12. Πνζνύ 6.094,13 € κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 10/6641.0000  

13. Πνζνύ 25.986,59 € κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 20/6641.0000  

14. Πνζνύ 7.000,00 € κε ηίηιν «πεηξέιαην ζέξκαλζεο» Κ.Α. 10/6643.0000  

15.  Πνζνύ 680,89 € κε ηίηιν «πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε» Κ.Α. 30/6641.0000 . 
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ΘΔΜΑ 4νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ 

γηα  ηηο αζθάιεηεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, σο θάησζη :  

1. Πνζνύ 450,00 € κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ»   Κ.Α. 10/6255.9001  

2. Πνζνύ 2.125,00 €  κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ» Κ.Α. 30/6255.9001  

3. Πνζνύ 1.250,00 €  κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ» Κ.Α. 20/6255.9001  

4. Πνζνύ 500,00 € κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ» Κ.Α. 50/6255.9001  

 

5. Πνζνύ 1.250,00 €  κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Μπγδνλίαο» Κ.Α. 20/6253.0000  

6. Πνζνύ 750,00 €   κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Μπγδνλίαο» Κ.Α. 10/6253.0000  

7. Πνζνύ 125,00 €   κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Μπγδνλίαο» Κ.Α. 30/6253.0000  

 

8. Πνζνύ 250,00 €   κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Καιιηζέαο» Κ.Α. 20/6255.8000  

9. Πνζνύ 2.200,00 €   κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Καιιηζέαο» Κ.Α. 20/6253.8000  

10. Πνζνύ 625,00 €   κε ηίηιν «αζθάιεηεο απηνθηλήησλ πξώελ Γήκνπ Καιιηζέαο» Κ.Α. 20/6253.8000  

Εγθρίζεθαλ οκόθωλα  
- θος Μπάηος «σπό ηην 
προϋπόθεζη να μοσ δοθεί λίζηα 
ασηοκινήηων με αζθαλιζηικά 
ποζά, διάζηημα αζθάλιζης ανά 
δημοηική ενόηηηα».  
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ΘΔΜΑ 5νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ,  

γηα  θάιπςε ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (Leasing) ηνπ Γήκνπ σο θάησζη :  α’ πνζνύ 

15.894,39 €  «ΠΔΙΡΑΙΩ  Leasing (Υδποθόπα Τπιαξονικό)»  Κ.Α. 30/6243.9003 , β’ πνζνύ 10.095,64  €  

«ΠΔΙΡΑΙΩ  Leasing (Μησανολογικόρ Εξοπλιζμόρ)»  Κ.Α. 30/6243.9002 . 

Εγθρίζεθαλ    οκόθωλα  
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ΘΔΜΑ 6νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ  

πνζνύ 3.000,00 €, γηα πξνκήζεηα Φπζηθνύ Αεξίνπ Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ Γ.Δ. Ωξαηνθάζηξνπ Κ.Α. 

10/6643.9002. 

Εγθρίζεθε  οκόθωλα  
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ΘΔΜΑ 7νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ  

γηα πξνκήζεηεο δαπαλώλ δηνίθεζεο , σο θάησζι :  α’ Ποζού  509,52 € με ηίηλο «ππομήθεια ενηύπων , ςλικών 

Εγθρίζεθε   οκόθωλα  



 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ως Πρόεδρος ηης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ  

 
 
 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ 
 
 

Α π ο δ ε ι κ η ι κ ό  Σ ο ι τ ο κ ό λ λ η ζ η ς  
 (3οσ Πίνακα ηης  από 4/3/2011 ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής  ηοσ Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ ) 

 
                  ήκερα ηελ 4 ηοσ κήλα  Μαρηίοσ ηοσ έηοσς 2011 εκέρα ηες εβδοκάδος Παραζθεσή, ε σπογεγρακκέλε  Μπαιοηόγιοσ Ποιύκληα δεκοηηθή σπάιιειος,  
γρακκαηέας ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής  ηοσ Δήκοσ   ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ,  ηοητοθόιιεζα ζηολ πίλαθα δεκοζηεύζεωλ ηοσ Δεκοηηθού Καηαζηήκαηος ηολ 3ο πίλαθα ηες  από  
4/3/2011 ζσλεδρίαζες Οηθολοκηθής Επηηροπής. 

 Οη κάρησρες:  
 ε σπογεγρακκέλε 

 1.  Γεωργηάδοσ Υρηζηίλα   
  

 2. Θεοδωρηάδοσ Γηάλλα  
 Μπαιοηόγιοσ Ποιύκληα 

 

 

μησανογπάθηζηρ  και πολλαπλών εκηςπώζεων» Κ.Α. 10/6613.8000 , β’ Πνζνύ  750,00 € κε ηίηιν  «ππομήθεια 

μησανογπαθημένος ενηύπος – διπλόηςπα είζππαξηρ» Κ.Α. 10/6613.9003.  
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ΘΔΜΑ 8νλ Η.Γ.: Αιιαγή ππνιόγνπ πάγηαο πξνθαηαβνιήο  Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ,  από Χώξε Κπξηαθή ζε 

Απνζηνιίδε Χαξάιακπν.  

Εγθρίζεθε οκόθωλα  
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ΘΔΜΑ 9νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ  

γηα πξνκήζεηα γάιαθηνο  (είδορ αηομικήρ πποζηαζίαρ ηος επγαηοηεσνικού πποζωπικού καθαπιόηηηαρ ηος Δήμος)  

πνζνύ 7.512,50 €,   Κ.Α. 20/6061.1000. 

Εγθρίζεθε οκόθωλα  
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ΘΔΜΑ 10νλ Η.Γ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Α’ ηξηκήλνπ  2011 ηνπ Γήκνπ  

γηα ππεξεζίεο ηερληθνύ Αζθαιείαο θαη Ιαηξνύ Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, σο εμήο : α’   πνζνύ   

625,00 €  ζηνλ  Κ.Α. 20/7425.9114 & β’ πνζνύ   610,89 €  ζηνλ Κ.Α.  30/6112.0000 . 

Εγθρίζεθε οκόθωλα  
- θος Μπάηος «θέλω καηάζηαζη 
προζωπικού».  


