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fax. 210–6726081     
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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Τεηάξηε  θαη 
ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12963/10-6-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 
πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
3852/2010  ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, σο Αληηπξόεδξν, απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Η.Γ. 

3. Λάβδα Νέιιε 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

7. Φαξνθόπν Παληειή 

        Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

ΘΔΚΑ    1ο  Ζ.Γ. 

Έγθρηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεωλ. 

              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν θ. Πξόεδξνο είπε: 

Η αξκνδηόηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηώζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλώλ αλήθεη θαηά θαλόλα ζηελ -

Σπκβνύιην θαη ζην Γήκαξρν (άξζξν 158 παξ.3 & 4 Ν.3463/2006), ελώ ε αλάιεςε ησλ 
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ππνρξεώζεσλ (αλάιεςε δαπαλώλ θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Λνγηζηηθνύ ησλ Ο.Τ.Α.) απνηειεί 

αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ. 

 Πξηλ από θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ε νηθνλνκηθή ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ ζπληάζζεη: 

- Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο (ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο Δγθπθιίνπ Υπ.Οηθ. 

2/91118/0026/2010, εάλ πξόθεηηαη γηα πηζηώζεηο πνπ δηαηίζεληαη από ην Γήκαξρν θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Κ.Γ.Κ. 

- Πξόηαζε ή Έθζεζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο όηαλ πξόθεηηαη γηα πηζηώζεηο πνπ δηαηίζεληαη 

από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ από ηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ζπληάρζεθαλ νη ζρεηηθέο 

Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξεώζεσλ πξνθεηκέλνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηηο δαπάλεο 

θαη λα δηαζέζεη ηηο παξαθάησ πηζηώζεηο. 

 ΚΑ 20.6641  «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ»  

          πνζό  141.223,11€. 

 ΚΑ 20.6643 «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό» πνζό 10.000,00€. 

 ΚΑ 10.6411 «Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 17.740,49€. 

 ΚΑ 20.6263.0000  «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ»  πνζό 17.100,00€. 

 ΚΑ 20.6264.0001  «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξσλ θαη θνξησηώλ» πνζό 4.000,00€. 

 ΚΑ 10.6263 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 2.000,00€. 

 ΚΑ 20.6672.0001  «Αληαιιαθηηθά (ζθνύπα) γηα ην ζάξσζξν» πνζό 1.500,00€. 

 ΚΑ 20.6634.0001 «Πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθύθισζεο» πνζό 93.167,00€. 

 ΚΑ 35.6262.0033 «Σπληήξεζε πξαζίλνπ» πνζό 375.461,50€. 

 ΚΑ 35.6262.0003 «Κνπή ρόξησλ γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο» πνζό 24.538,50€. 

 ΚΑ 30.6261.0003 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ» πνζό 4.000,00€. 

 ΚΑ 30.6261.0005 «Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθώλ   

          Κηηξίσλ» πνζό 24.000,00€. 

 ΚΑ 20.6671.0001 «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 45.000,00€. 

 ΚΑ 10.6671.0001 «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κέζσλ (ειαζηηθά)» πνζό 7.000,00€. 

 ΚΑ 00.6116 «Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ» πνζό 4.000,00€. 

 ΚΑ 35.7322.2002 «Αλάπιαζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ κεηαμύ ησλ νδώλ  

          Καπνδηζηξίνπ, Σπλ/ρνπ Κξηεδή, Διιεληθνύ Σηξαηνύ, Σαξαληαπόξνπ θαη Λ.Αθξίηα» πνζό  

          1.389.500,00€. 

 ΚΑ 30.7326.3017 «Γηακόξθσζε Αύιησλ ρώξσλ 1νπ & 2νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Χπρηθνύ»  

          πνζνύ 7.100,00€. 
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 ΚΑ 30.7333.3015 «Σπληήξεζε νδνζηξσκάησλ έηνπο 2010» πνζό 238.100,00€. 

 ΚΑ 25.7312.2002 «Δμσηεξηθέο δηαθιαδώζεηο 2010» πνζό 21.100,00€. 

 ΚΑ 30.7331.3014 «Δπηζθεπέο-επεκβάζεηο ζηα ζρνιηθά θηίξηα έηνπο 2010» πνζό 4.400,00€. 

 ΚΑ 35.6262.0038 «Σπληήξεζε αληιηώλ θαη Γεσηξήζεσλ» πνζνύ 15.000,00€. 

 ΚΑ 30.7331.1001 «Σπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ έηνπο 2008» πνζνύ 8.150,00€. 

 ΚΑ 30.7326.3016 «Αλάπιαζε αζηηθνύ ρώξνπ κε ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ πέξημ ησλ  

          Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ(Χπρηθνύ)» πνζνύ 176.700,00€. 

 ΚΑ 20.7325.2002 «Σπληήξεζε-επέθηαζε δηθηύνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ» πνζνύ 51.200,00€. 

 ΚΑ 00.6111 «Ακνηβέο λνκηθώλ» πνζνύ 60.000,00€. 

 ΚΑ 30.7334.3015 «Σπνξαδηθέο επεκβάζεηο πεδνδξνκίσλ 2010 (Χπρηθνύ)» πνζνύ  

          43.500,00€. 

 ΚΑ 35.7326.3023 «Αλάπιαζε Άιζνπο Πξίγθεπνο Νηθνιάνπ κε εκπινπηηζκό Αζηηθνύ  

          Πξαζίλνπ» πνζνύ 4.050,00€. 

 ΚΑ 10.7135.0001 «Πξνκήζεηα μύιηλσλ πεξζίδσλ & κεκβξάλεο γηα ην θηίξην ηεο Πιαηείαο  

          Βαζ. Γεσξγίνπ» πνζνύ 3.100,00€. 

 ΚΑ 30.6112.0019 «Υπεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνύ ζπκβνύινπ γηα ηε  

          ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ από ην ΔΣΠΑ 2007-2013» πνζνύ 24.600,00€. 

 ΚΑ 15.6474.0001 «Έμνδα θαηαζθήλσζεο παηδηώλ δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ Γήκνπ» πνζνύ   

          85.000,00€. 

 ΚΑ 10.6261.0001 «Δξγαζίεο επέθηαζεο Γηθηύσλ Η/Υ & ηειεθσληθώλ θέληξσλ» πνζνύ  

          11.922,39€. 

 ΚΑ 80.8261.0003 «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο» πνζνύ 374,26€. 

 ΚΑ 10.6463 «Έμνδα δεκνζηεύζεσλ» πνζνύ 5.000,00€. 

 Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  ΔΞΗΡΟΝΞΖ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

            Δγθξίλεη ηελ δηάζεζε (ςήθηζε) ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 σο εμήο: 
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Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό      66/2011 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο Σπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ     ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ      Σαλαθούιας Αζαλάζηος 

      Ιάβδα Λέιιε 

      Βαθηρηδή Ρηηίθα 

                     Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα                            Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  8ες                       Σαροθόπος Ξαληειής 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011 

Χπρηθό 16/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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