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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  27ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 8-11-2011 

ΘΕΜΑ 15ο  (ΕΚΤΑΚΤΟ): Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για 
«∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» ποσού 35.000,00 € 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 8 του µηνός Νοεµβρίου  2011 και ώρα 14.00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 61063/2-11-2011 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
O κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Κλήθηκε ο επόµενος κατά 
σειρά κ.Νικολαιδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι 
κλήθηκε   και παρευρέθει ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος     
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Γρηγορίου Κυριάκος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο  (ΕΚΤΑΚΤΟ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό 61924/7-11-2011 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την Έκδοση εντάλµατος 
προπληρωµής για «∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» ποσού 
35.000,00 €     ,το οποίο λέει τα εξής: 

 
        Για την υλοποίηση της ως άνω σχετικής απόφασης του ∆.Σ., προτείνεται η έκδοση ενός 
εντάλµατος προπληρωµής µε υπόλογο την κ. Μωϋσιάδου Αναστασία, µόνιµη υπάλληλο της 
κοινωνικής υπηρεσίας του δήµου µας, σε βάρος της ακόλουθης πίστωσης: 

ΚΑ 15.6481.01 «∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» ποσού 35.000,00 € 
 
        Παρακαλούµε ως χρονικό όριο για την απόδοση λογαριασµού, να ορισθεί η 20η Ιανουαρίου 
2012. 
  
 
 



Παρακαλώ λοιπόν να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 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 για την πληρωµή  για «∆απάνες για 
είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» ποσού 35.000,00 €, µε υπόλογο την κ. 
Μωϋσιάδου Αναστασία, µόνιµη υπάλληλο της κοινωνικής υπηρεσίας του δήµου 
µας, σε βάρος της ακόλουθης πίστωσης: 

ΚΑ 15.6481.01 «∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» ποσού 
35.000,00 € 

 
-Το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα της τακτικού 
υπαλλήλου κ. Μωϋσιάδου Αναστασίας, η οποία θα ενεργεί τις πληρωµές 
σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ηµάρχου.  
Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού από τον υπόλογο ορίζεται η  20η 
Ιανουαρίου 2012. 
 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 266/2011 
 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


