
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 159/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 15ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
                                                         Την 27-5-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 11.00 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28204/21-5-2014 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10. 
      Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας. 
         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας          Χαρακίδης Κυριάκος                     
Ζαχαριάδης Παύλος            
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος            Χλιάρα  Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτιος        
Τερζής Ανέστης  
Παπαδόπουλος  Γεώργιος                                                    

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

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
   Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας , το οποίο κατά  την κρίση µου 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του . 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προεδρεύοντα ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 
διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης 

του. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν 
από την πάγια προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας, πριν την έναρξη 

της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας , λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 
 
Θέµα 1ο (εκτακτο) : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ράµας 
        Ο προεδρεύοντας εισηγούµενος το 1ο (εκτακτο)  θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια   διάταξη  παρουσιάζει το µε αριθµό πρωτ. 28237/21-5-2014 έγγραφο της  
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας. 



 

Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό 

ένταλµα σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α.10.6261.05 ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ράµας που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, µε το ποσό 
των 150,00 ευρώ του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αριθ.173 του Ν.3463/2006 [∆.Κ.Κ.] και του αριθ.35 του Β.∆.17/15-06-1957 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Τιµολόγιο παροχής 

υπηρεσιών        

132/10.05.2014 

Έκτακτη αµοιβή για 

έκτακτο καθαρισµό 

ρέµατος στον  

οικισµό Αµπελακίων 

λόγω επικινδυνότητας , 

ύστερα από έντονη 

βροχόπτωση .   

150,00 10.6261.05 

Με την αριθ.25/2014 απόφαση της Οικονοµικής Υπηρεσίας συστάθηκε πάγια 

προκαταβολή για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου ∆ράµας 

 Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α 
 
1.Εγκρίνει τις δαπάνες  που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, προκειµένου 
να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα  ύψους 150,00 € σε βάρος της πίστωσης µε 
Κ.Α.  10.6261.05 «∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας που πληρώνονται  από 
την πάγια προκαταβολή» η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.  25/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και είναι οι εξής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

Υ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥ

ΛΟΣ 

ΚΟΣΜΑΣ 

Τιµολόγιο 

παροχής 

υπηρεσιών        

132/10.05.20

14 

Έκτακτη αµοιβή για έκτακτο 

καθαρισµό ρέµατος στον  

οικισµό Αµπελακίων λόγω 

επικινδυνότητας , 

ύστερα από έντονη 

βροχόπτωση .   

150,00 10.6261.05 

 

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας   . 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 159/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                     ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


