
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                      Ωραιόκαστρο 21/3/2011  

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                             Αριθ. πρωτ. Δ.Τ.  

ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

5ος ΠΙΝΑΚΑ  

της από 18/3/2011 ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

Αριθ. 

απόυ. 

Πεξίιεψε ηνπ ζέκαηνο Απόθαζε πνπ ιήθζεθε 

 
Τέζεθαλ (2) δύν ζέκαηα πξν εκεξεζίαο δηαηάμεωο          Οκόθωλα απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηωλ 

Π.Η.Δ ζεκάηωλ . 
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ΘΕΜΑ 1νλ Π.Η.Δ.:  Δηάζεζε (ψήθηζε) ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό πίζηωζεο (α’) πξώηνπ ηξηκήλνπ 2011 ηνπ Δήκνπ, γηα 

θάιπψε εμόδωλ επηδηθαζζείζαο δηθαζηηθήο δαπάλεο (ζύληαμε, ηόθνπο 

θ.ι.π.),  ππό ηελ Εηεξόξξπζκε Εηαηξεία  ππό ηελ επωλπκία  Χ. ΓΙΛΗ 

ΚΑΙ ΣΙΑ θαη εηο βάξνο ηνπ Δήκνπ . 

 

 

Εγθξίλεηαη  νκόθωλα κεηά από πξόηαζε ηεο 

ππεξεζίαο 7276/18.3.2011 . 
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ΘΕΜΑ 1νλ Π.Η.Δ.:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζηωζεο: 

 α’ Κ.Α. 20/6671.9001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά  Μ.Ε.»  κε πνζό 

1.155,06 € ,  

β’ Κ.Α.20/6671.8000 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά  κεηαθνξηθώλ κέζωλ»  

κε πνζό 304,77 € ,   

γ’ Κ.Α. 20/6671.0000 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζωλ» κε 

            Εγθξίλεηαη  νκόθωλα 



 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΑΡΥΟ 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  
 (5ος  ΠΙΝΑΚΑ ΣΗ ΑΠΟ 18/3/2011 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ  

 
                  ήμερα ηην 21 ηοσ μήνα Μαρηίοσ ηοσ έηοσς 2011 ημέρα ηης εβδομάδος  Δεσηέρα , η σπογεγραμμένη  Μπαλοηόγλοσ Πολύμνια δημοηική σπάλληλος,  
γραμμαηέας ηης Οικονομικής Επιηροπής  ηοσ Δήμοσ   ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ,  ηοιτοκόλληζα ζηον πίνακα δημοζιεύζεων ηοσ Δημοηικού Καηαζηήμαηος ηον 5ο πίνακα ηης  
από  18/3/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ.- 

 Οι μάρησρες:  
 η σπογεγραμμένη 

                       1.  Γεωργιάδοσ Υριζηίνα   
          Μπαλοηόγλοσ Πολύμνια                            2. Θεοδωριάδοσ Γιάννα  

πνζό 43,54 €   

δ’ Κ.Α. 20/6264.9002 κε ηίηιν  «Σπληήξεζε Μ.Ε.»  κε πνζό 246,00 €. 
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ΘΕΜΑ 1νλ Η.Δ.:   

Δηάζεζε (ψήθηζε) θωδηθώλ πξνϋπνινγηζκνύ (3/12 νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2011) . 

 

Εγθξίλνληαη νκόθωλα ζύκθωλα κε ηελ από 

17/3/2011 θαηάζηαζε ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ.  
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ΘΕΜΑ 1νλ Η.Δ.:   

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζηωζεο:  

α’ Κ.Α. 20/6671.9001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά  Μ.Ε.»  κε πνζό 

2.500,00 € ,  

β’ Κ.Α. 20/6671.0000 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζωλ» κε 

πνζό 1.251,86  € ,  

γ’ Κ.Α. 20/6263.8001 κε ηίηιν  «Σπληήξεζε απνξξηκκαηνθόξωλ»  κε 

πνζό 1.815,51 €,  

δ’ Κ.Α. 30/6264.9001 κε  ηίηιν « Σπληήξεζε Μ.Ε.» , κε πνζό 2.146,32 

€ . 

 

Εγκρίνεηαι  ομόθωνα ε απνθαηάζηαζε βιάβεο ζην 

(Λεωθνξείν) κε αξηζ. ΚΗΟ 8684 άδεηα θπθινθνξίαο  

θαζώο θαη ε βιάβε ζηα  απνξξηκκαηνθόξα ηνπ 

Δήκνπ  κε ηηο ππ’ αξηζ. ΚΗΗ 2047, ΚΗΗ 2049 &  

ΚΗΗ 2045 άδεηεο θπθινθνξίαο κεηά από πξόηαζε 

ηεο ππεξεζίαο εηζήγεζε αξηζ. 6480/10.3.2011 πξωη. 
 


