
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 61/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  5-3-2013 

ΘΕΜΑ 9
ο
:  «Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής – ορισµός υπόλογου σε 

ένταλµα προπληρωµής» σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α.35.6662.13 «Προµήθεια 

Κωνοφόρας ξυλείας υπο µορφή προκατασκευασµένων στοιχείων» ποσού 

247,23 €. 

 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 14386/1-3-2013 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει  στα  
µέλη  της  επιτροπής  το  µε  αριθµό  13616/ 27-2-2013  έγγραφο  της  ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικών Υπηρεσιών , σχετικά µε την «Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής – 

ορισµός υπόλογου σε ένταλµα προπληρωµής» το οποίο λέει τα εξής:   
Σε συνέχεια του  µε αριθµ. πρωτ. 6498/31-01-2013 υπηρεσιακού σηµειώµατος  της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό  

προτείνετε η έκδοση  εντάλµατος προπληρωµής µε υπόλογο την Ιορδάνα Σαµαρά µόνιµο 

υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του δήµου µας, σε βάρος της 
πίστωσης µε Κ.Α.35.6662.13 «Προµήθεια Κωνοφόρας ξυλείας υπό µορφή 

προκατασκευασµένων στοιχείων» ποσού 247,23 €  . 

Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού από την υπόλογο ορίζεται η 30
η
 Απριλίου 2013. 

Παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 



Στη συνέχεια παρουσίασε στα µέλη το αριθµ. πρωτ. 6498/31-01-2013 υπηρεσιακό 
σηµείωµα  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Προς : ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                        

Θέµα: «Ψήφιση πίστωση – ορισµός υπόλογου σε ένταλµα προπληρωµής». 

  Σχετ.: α) Η αριθµ. 358/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                       β) Το αριθµ. 52999/11-9-2012 έγγραφό µας 

                       γ) Η µε αριθµ. πρωτ. 178144/3051/7-12-2012 απόφαση της Ειδικής 

Γραµµατείας ∆ασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

                        δ) Το µε αριθµ. 6010/30-1-2013( δικό µας πρωτόκολλο) έγγραφο της 

Κρατικής Βιοµηχανίας Ξύλου Καλαµπάκας 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η αριθµ. 94979/2734/13-10-2008 απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προβλέπει τη διάθεση ξυλοκατασκευών σε ΟΤΑ, 

Αγροτικούς συνεταιρισµούς, συλλόγους, σωµατεία και άλλους φορείς κοινωνικού και 

πολιτιστικού σκοπού σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1697/1987, µε καταβολή 

του προβλεπόµενου συµβολικού τιµήµατος 5% υπέρ του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Κ.Τ.Γ.Κ. και 

∆ασών, εκδίδεται απόφαση του ∆Σ του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών µετά από εισήγηση της ∆/νσης  

∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περ/ντος.  

Η υπηρεσία µας έχοντας υπόψη τα παραπάνω  εισηγήθηκε προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να εγκρίνει αίτηµα  που περιλαµβάνει την προµήθεια από την Κρατική Βιοµηχανία 

Ξύλου Καλαµπάκας (µε καταβολή του συµβολικού ποσοστού 5% υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών)  

διαφόρων ξύλινων κατασκευών και σε συνέχεια των προαναφερθέντων πάρθηκε η 358/2012 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που σας επισυνάπτεται συνηµµένα ( γ) σχετικό). 

Στη συνέχεια η υπηρεσία µας προκειµένου να υποβάλλει το αίτηµα ζήτησε µε το 

αριθµ. 43365/17-7-2012 έγγραφό της αναµόρφωση του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2012 

και τη δηµιουργία νέου κωδικού προκειµένου να πληρωθεί η δαπάνη του προαναφερθέντος 

τέλους. Με την αριθµ. 331/2012 απόφαση του ∆Σ δηµιουργήθηκε ο ΚΑ 35.6662.13 µε 

πίστωση 1000,00 €,  η οποία µεταφέρθηκε και στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2013. 

 Με το αριθµ. β) σχετικό η υπηρεσία µας υπέβαλε το αίτηµα του δήµου προς το 

δασαρχείο ∆ράµας  και σύµφωνα µε το γ) σχετικό της εγκρίθηκε η διάθεση ενός 

πυροφυλακίου και ενός κιοσκιού. 

 Με το δ) σχετικό µας διαβιβάστηκαν από την Κρατική Βιοµηχανία Ξύλου 

Καλαµπάκας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής ήτοι το συµβολικό τέλος 5% υπέρ 

Ειδικού Φορέα Πράσινου Ταµείου, που τιµάται σε  201,00€ και της απόδοσης υπέρ της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας του ΦΠΑ από την αξία των δασικών 

προϊόντων, που τιµάται σε 46,23€,  οι οποίες πρέπει να προκαταβληθούν πριν την παραλαβή 

των ειδών της συγκεκριµένης προµήθειας.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανωτέρω 

προµήθεια από την Κρατική Βιοµηχανία Ξύλου Καλαµπάκας, παρακαλούµε για την ψήφιση 

της πίστωσης του ΚΑ 35.6662.13  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 και την έκδοση 

απόφασης ορισµού υπόλογου εντάλµατος προπληρωµής  ποσού 247,23€ που θα βαρύνει τον 

ανωτέρω ΚΑ, υπέρ της υπαλλήλου  της ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου,  Σαµαρά Ιορδάνας.   

 
                                                                  O Προϊστάµενος της ∆/νσης 

                                                                                    Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

                                                                                            Λαζαρίδης Λάζαρος 

και τα καλεί να αποφασίσουν σχετικά. 



 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, και λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

-Για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής µε υπόλογο την Ιορδάνα Σαµαρά 
µόνιµο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του δήµου µας, σε 
βάρος της πίστωσης µε Κ.Α.35.6662.13 «Προµήθεια Κωνοφόρας ξυλείας υπό µορφή 
προκατασκευασµένων στοιχείων» ποσού 247,23 €  για τους λόγους που αναφέρονται 
στο αριθµ. πρωτ. 6498/31-01-2013 υπηρεσιακό σηµείωµα  της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
 
-Το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα της Ιορδάνας Σαµαρά 
µόνιµου υπάλληλου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του δήµου µας η 
οποία 
θα ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ηµάρχου. 
  
-Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογ/σµού  από τον υπόλογο ορίζεται η 30-4-2013. 
 
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 

     

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 61/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


