
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 274/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  29
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 17/11/2011 

ΘΕΜΑ 3ο:(έκτακτο)  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 
παγία προκαταβολή ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη  17 του µηνός Νοεµβρίου 2011 και ώρα 

13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

63609/11-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 

παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 

µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης   Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος    Μήτρου Γεώργιος 
 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο(έκτακτο)θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 63574/11-11-2011 
έγγραφο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  το οποίο λέει τα 
εξής:  

          



Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική απόφαση, σας υποβάλλουµε όλα 
τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, για την απόδοση δαπανών πάγιας 
προκαταβολής, από επείγουσες εργασίες που πραγµατοποιήσαµε στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Ξηροποτάµου, καθώς και αναλυτική κατάσταση 
δικαιούχων, συνολικού ποσού 785,36€. 
 

Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών 
που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάµου έως 30-10-2011, προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό 
ένταλµα σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 10.6261.07 «∆απάνες ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάµου που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή» µε 
το ποσό των 785,36€ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006(∆.Κ.Κ.) και του 
άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/06/1957. 
 
Αναλυτικά:   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ 30-10-2011. 
 

α/
α 

Στοιχεία 
δικαιούχου 

Αριθµός 
παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό 
σε € 

Κωδικός 
αριθµός 

1.-  ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη 
δαπάνης 
18/29-10-2011 

Επείγον καθαρισµός στο 
εκκλησάκι Πέτρου & 
Παύλου 

196,34 10.6261.07 

2.- Κεχαγιόγλου 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη  
δαπάνης 
19/30-10-2011 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού στο άλσος 
περιοχής «ΚΟΥΖΙ»  

196,34 10.6261.07 

3.- Ζεµαδάνης 
Βασίλειος 

Απόδειξη 
δαπάνης 
20/30-10-2011 

Επείγον καθαρισµός 
παιδικών χαρών 

196,34 10.6261.07 

4.- Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 
21/30-10-2011 

Έκτακτος καθαρισµός 
κοινοτικών κτιρίων 

196,34 10.6261.07 

                          Σύνολο 785,36  

 Με την αριθµ. 35/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε 
πάγια προκαταβολή για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 
∆ράµας.   
 
     Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
      Έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 
του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/6/1957 , την υπ΄ αριθµ. 244/2009 Α.∆.Ε., 
καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν 
από την πάγια προκαταβολή 

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 785,36€ σε 
βάρος της πίστωσης µε Κ.Α.  10.6261.07 « δαπάνες ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ που πληρώνονται από την παγία 



προκαταβολή ΕΩΣ 30/10/2011 η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 35/11 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και είναι οι εξής: 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ 30-10-2011. 

α/
α 

Στοιχεία 
δικαιούχου 

Αριθµός 
παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό 
σε € 

Κωδικός 
αριθµός 

1.-  ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη 
δαπάνης 
18/29-10-2011 

Επείγον καθαρισµός στο 
εκκλησάκι Πέτρου & 
Παύλου 

196,34 10.6261.07 

2.- Κεχαγιόγλου 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη  
δαπάνης 
19/30-10-2011 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού στο άλσος 
περιοχής «ΚΟΥΖΙ»  

196,34 10.6261.07 

3.- Ζεµαδάνης 
Βασίλειος 

Απόδειξη 
δαπάνης 
20/30-10-2011 

Επείγον καθαρισµός 
παιδικών χαρών 

196,34 10.6261.07 

4.- Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 
21/30-10-2011 

Έκτακτος καθαρισµός 
κοινοτικών κτιρίων 

196,34 10.6261.07 

                          Σύνολο 785,36  

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 274/2011 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


