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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης : 757/2014 Θέµα : Ψήφιση πιστώσεων 

 
 

 
     

  Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Νοεµβρίου 2014, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 60343/12-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( 
ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

2. Σολάκη Άγγελο 
3. Ψαρά Γεώργιο 
4. Ηλιάδη Νικόλαο 
5. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
6. Ζαχαριάδη Παύλο 
7. Καλφόπουλο Ευάγγελο 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ψαράς 
Γεώργιος 
 

Το τακτικό µέλος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Καλφόπουλος Ευάγγελος 
 

 

Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας,  
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Αντιπρόεδρος 
κήρυξετην έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης.   
 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω9ΧΛΩ9Μ-Ι4Η



O κ. αντιπρόεδρος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 61437 / 18 -11-2014 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά 
µε το θέµα περί Ψήφισης πιστώσεων  ,  το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 

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

 πιστώσεων:  

  

15.7135.04 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού  2.100,00 

30.6662.01 Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου 2.400,00 

35.6672 Προµήθεια ανταλλακτικών µηχ/των 3.070,00 

40.7422 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων 17.835,00 

00.6736.18 Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης σε 
εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης µε αντικείµενο «Ερευνητικό 
πρόγραµµα για την συµµετοχή της σχολικής κοινότητας στην οικολογική 
και παιδαγωγική αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολείων της ∆ράµας» 

10.000,00 

 

                                                                                                         

ΣΥΝΟΛΟ 35.405,00 
>> 

 

          Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

     Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852 / 2010 καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 

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

 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε  βάρος των αντίστοιχων  Κ.Α 

 

15.7135.04 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού  2.100,00 

30.6662.01 Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου 2.400,00 

35.6672 Προµήθεια ανταλλακτικών µηχ/των 3.070,00 

40.7422 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων 17.835,00 

00.6736.18 Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης σε 
εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης µε αντικείµενο «Ερευνητικό 
πρόγραµµα για την συµµετοχή της σχολικής κοινότητας στην οικολογική 
και παιδαγωγική αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολείων της ∆ράµας» 

10.000,00 

 

                                                                                                         

ΣΥΝΟΛΟ 35.405,00 

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

ΑΔΑ: Ω9ΧΛΩ9Μ-Ι4Η
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