
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 17/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-1-2013 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Ψήφιση πιστώσεων 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 29η του µηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 4778/24-1-2013 
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 οκτώ (8) 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 5ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 4196/23-01-2013 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο µας ζητά να αποφασίσουµε την «Ψήφιση πιστώσεων» και ανέγνωσε 
τα µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

        Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω 

πιστώσεων:  

 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 80.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων) 310.000,00 

2 80.8114 Φόροι - τέλη    2.000,00 

3 80.8115 ∆ιάφορα έξοδα 20.000,00 

4 80.8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 239.092,57 

5 80.8117.02 Λοιπά έξοδα 1.360.000,00 

6 80.8117.03 Εφαρµογή προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 128.648,88 

7 80.8117.04 Μεταφορά µαθητών 50.225,00 



 
 

   
  

 

8 80.8117.05 Απόδοση χρηµατοδότησης στις σχολ. επιτρ. για δαπάνες 
συντήρησης σχολικών κτηρίων 2012 

134.603,63 

9 80.8117.06 Απόδοση χρηµατοδότησης στις σχολ. επιτρ. για αµοιβή 
σχολ. τροχον.   2012 

     4.928,00 

                                                                       Σύνολο  2.249.498,08 

Στη συνέχεια  κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,µειοψηφούντων των κ.: Α. Χαραλαµπίδη ο 
οποίος ψήφισε όπως στην ψήφιση του προϋπολογισµού 2013 στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και Α. Τερζή ο οποίος καταψήφισε τους µε Α/Α. 1,3,4,5 του 
παραπάνω πίνακα µε την αιτιολογία «ότι αν ψήφιζα του κωδικούς αυτούς δεν 
θα ήξερα τι ψήφιζα» 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά   Πλειοψηφία 
 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 80.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων) 310.000,00 

2 80.8114 Φόροι - τέλη    2.000,00 

3 80.8115 ∆ιάφορα έξοδα 20.000,00 

4 80.8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 239.092,57 

5 80.8117.02 Λοιπά έξοδα 1.360.000,00 

6 80.8117.03 Εφαρµογή προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 128.648,88 

7 80.8117.04 Μεταφορά µαθητών 50.225,00 

8 80.8117.05 Απόδοση χρηµατοδότησης στις σχολ. επιτρ. για δαπάνες 
συντήρησης σχολικών κτηρίων 2012 

134.603,63 

9 80.8117.06 Απόδοση χρηµατοδότησης στις σχολ. επιτρ. για αµοιβή 
σχολ. τροχον.   2012 

     4.928,00 

                                                                       Σύνολο  2.249.498,08 

 

όπως προτάθηκαν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
 

 

    2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας 
 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 17/2013 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                    
 

                                                  
 
 


