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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο  8ο Πρακηικό  ηης ζσνεδρίαζης 

 ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Δράμας 

Σην 6/4/2011 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοζη ενηάλμαηος προπληρωμής 20.000€ ζε βάρος ηοσ 
Κ.Α. 15.6481.01 «Δαπάνες για είδη διαβιώζεως και περιθάλψεως» ηοσ  
προϋπολογιζμού Δ. Δράμας οικ. Έηοσς 2011 
 

 
ηε Δξάκα, ζήκεξα, εκέξα Σεηάξηε 6 ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2011 θαη ώξα 
14.00 κ.κ.  ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Δξάκαο ζπλήιζε ζε 
θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή  Δ. Δξάκαο,  ύζηεξα από 
ηελ αξηζκ. 15087/4-4-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα 
κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  
Η Επιηποπή ομόθωνα έκπινε ηην ζςνεδπίαζη ωρ καηεπείγοςζα ζύμθωνα με 
ηιρ  διαηάξειρ  ηος  άπθπος  95 ηος Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),  για  ηο λόγο όηι 
ππέπει να ληθθεί απόθαζη ζηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ αμέζωρ, ππορ 
αποθςγή ζημίαρ ηων ζςμθεπόνηων ηος Δήμος Δπάμαρ 
Ο θ. Παπαζενδώξνπ Αλέζηεο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα θαη ελεκέξσζε 

έγθαηξα ην ζώκα γηα ηελ απνπζία ηνπ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαηά ζεηξά ηα 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ. Γξεγνξίνπ Κπξηάθνο ν νπνίνο ήηαλ παξώλ ζηελ 

ζπλεδξίαζε. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ νθηώ (8) κέιε: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ                                                    ΑΠΟΝΣΕ 

Υαξαθίδεο Κπξηάθνο  
Ζαραξηάδεο Παύινο  
Γθάλεο ηαύξνο 
Γξεγνξίνπ Κπξηάθνο 
Μακζάθνο Υξηζηόδνπινο  
Υιηάξα Παλαγηώηα  
Υαξαιακπίδεο Αλδξέαο   
Υξπζνρνίδεο Ειεπζέξηνο   

Μήηξνπ Γεώξγηνο 
 
 

Τα ππακηικά ηηπήθηκαν από ηην κ. Σιδηποπούλος Δέζποινα, 
ςπάλληλο ηος Δ. Δπάμαρ ,Π Ε Οικονομικών. 



Ο θ. πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξνπζηάδεη 
ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο ην κε αξηζκό πξση. 14973/1-4-2011 έγγξαθν ηεο 
Δηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο,  θαη θαιεί απηήλ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
      Με ην αλσηέξσ έγγξαθν γίλεηαη γλσζηό όηη πξνθεηκέλνπ ν δήκνο καο λα 
πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ δηαηξνθήο πνπ 
ζα ρνξεγεζνύλ ζε άπνξνπο δεκόηεο καο θαηά ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ 2ββ ηνπ άξζξνπ 37  ηνπ Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ 163Α/4-9-2009),ε πιεξσκή ησλ νπνίσλ είλαη αδύλαηε κε ηαθηηθό     
έληαικα ,  πξνηείλεηαη  ε έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηεο 
ηαθηηθνύ ππαιιήινπ Αλαζηαζίαο Μσϋζηάδνπ , ηαθηηθνύ ππαιιήινπ , πνζνύ 
ύςνπο 20.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6481.01 « Δαπάλεο γηα είδε 
δηαβηώζεσο θαη πεξηζάιςεσο» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ νηθ. έηνπο 
2011.   
 Η ζρεηηθή δηαδηθαζία (έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο) πξνβιέπεηαη  ζην 
άξζξν 172 ηνπ Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) . 
Ωο εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηελ ππόινγν πξνηείλεηαη ε 30ε 
Μαΐνπ 2011 

      Η  Οηθνλνκηθή   Επηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ.  

      Είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ,ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ εδαθίνπ 2ββ ηνπ άξζξνπ 37  ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α/4-9-2009), 

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

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ   ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή 
δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ δηαηξνθήο γηα άπνξνπο δεκόηεο.  
 
 Σν ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ Αλαζηαζίαο Μσϋζηάδνπ, ε νπνία ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηαθηηθέο ηνπ Δεκάξρνπ.  
 
 Σν πνζό ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
20.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6481.01 «Δαπάλεο γηα είδε δηαβηώζεσο θαη 
πεξηζάιςεσο» νηθ. έηνπο 2011. 
 
Ωο εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηελ ππόινγν νξίδεηαη ε 30ε 
Μαΐνπ 2011 

 
Σελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, αλαζέηεη ζηνλ Δήκαξρν 

Δξάκαο 
  
 

Η ΑΠΟΦΑΗ ΑΤΣΗ ΠΗΡΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 32/2011 
 

   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΠΑΜΑ  ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος     Η Ειδική Γραμμαηέας                        Σα μέλη  
                                                  Δέζπνηλα ηδεξνπνύινπ 


