
                                                                                           
 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   36 /09-12-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

791/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  έκτακτων  δαπανών 

πάγιας προκαταβολής της ∆η- 

τικής  Κοινότητας  Ξηροποτά- 

µου. 

 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 9 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα  

Τρίτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
µετά από την 65043/05-12-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, 
Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, 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 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ζαχαριάδης Παύλος 
7. Ηλιόπουλος Στέργιος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Ηλιάδης Νικόλαος 
2. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

 

 

Το τακτικό µέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 

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

ΑΔΑ: ΩΜ09Ω9Μ-ΟΨΩ



Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , « Έγκριση  έκτακτων  δαπανών  πάγιας  προκατα- 
λής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου » θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 
πέµπτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
65400 / 09 -12-2014 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου του  ∆ήµου ∆ράµας, 
το οποίο έχει όπως παρακάτω : 
 

Σύµφωνα Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου έως 

07-12-2014, 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 1.974,40€ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2014, 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:   

Κατάσταση δαπανών που πληρώθηκαν για διάφορα έκτακτα έξοδα από την πάγια 

προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου έως 07-12-2014. 
 

α/

α 

Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό 

σε 
Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

  
1.- 

Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 109/29-
11-2014 

Επείγον καθαρισµός φρεα-
τίων ύδρευσης στο Ο.Τ. 51 
Ξηροποτάµου λόγω καταιγί-
δας και πληµµυρισµού κα-
τοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  
2.- 

Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
125/29-11-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού και αποµάκρυνσης 
πεσµένων κλαδιών δέντρων 
στα πάνω και κάτω νεκρο-
ταφεία Ξηροποτάµου, ύστε-
ρα από δυνατό άνεµο και 
πτώση των κλαδιών πάνω 
στους τάφους και τους 
διαδρόµους. 

  393,60€ 10.6261.07 

   
3.- 

Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη 
δαπάνης 111/29-
11-2014 

Επείγον καθαρισµός φρεα-
τίων αποχέτευσης στο Ο.Τ. 
54 ύστερα από δυνατή βρο-
χόπτωση και πληµµυρισµού 
κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

   
4.- 

Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 112/30-
11-2014 

Επείγον καθαρισµός φρεα-
τίων αποχέτευσης στο Ο.Τ. 
55 ύστερα από δυνατή βρο-
χόπτωση και πληµµυρισµού 
κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  
5.- 

Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
126/30-11-2014 

Επείγουσες εργασίες καθ-
ρισµού και απόφραξης φρε-
ατίων ύδρευσης και αποχέ-
τευσης λόγω ξαφνικής νε-

  393,60€ 10.6261.07 

ΑΔΑ: ΩΜ09Ω9Μ-ΟΨΩ



ροποντής και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 88  
Ξηροποτάµου 

  
6.- 

Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη 
δαπάνης 114/06-
12-2014 

Επείγουσες εργασίες επισ-
κευής παιχνιδιών παιδικής 
χαράς στο Ο.Τ. 37  Ξηρο-
ποτάµου, λόγω κινδύνου 
ασφάλειας των παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  
7.- 

Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
41/06-12-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού δρόµου και αποµάκ-
ρυνσης µπαζών λόγω διάβ-
ρωσης τοιχίου αντιστήριξης 
στο Ο.Τ. 21  Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

   
8.- 

Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 116/07-
12-2014 

Επείγον εργασίες καθαρισ-
µού κεντρικής εισόδου Ξη-
ροποτάµου, από πέτρες και 
φερτά υλικά, λόγω ξαφνικής 
νεροποντής και πρόκλησης 
ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

  
9.- 

Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
42/07-12-2014 

Επείγουσες εργασίες από-
µάκρυνσης µπαζών και 
απόκατάστασης βατότητας 
δρόµου, λόγω κατολίσθη-
σης στο Ο.Τ. 31 Ξηροποτά-
µου 

  393,60€ 10.6261.07 

                      Σύνολο  : 1.974,40

€ 
 

 

           Με την αριθµ.  685 / 2014 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 γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις  
      του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

             Με την παρατήρηση του κ. Ηλιόπουλου Στέργιου : «Ψηφίζω µόνο την λογιστική 
αποτύπωση που είναι γραµµένη στο έγγραφο που  φαίνεται για την δαπάνη διότι δεν 
γνωρίζω εάν έγινε η εργασία . Πρόταση µου σε κάθε έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει να 
γίνει θα πρέπει να αποφασίζει το Τοπικό  Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

  

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

Εγκρίνει τις δαπάνες  που πληρώθηκαν  από  την  πάγια  προκαταβολή της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάµου και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, προκειµένου 
να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα, ύψους 1.974,40 € σε βάρος της  πίστωσης µε Κ.Α.  
10.6261.07 «∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου  που πληρώνονται  από την 
πάγια προκαταβολή» η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.  23/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής: 

 

Κατάσταση δαπανών που πληρώθηκαν για διάφορα έκτακτα έξοδα από την 

πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου έως 07-12-2014. 
 

ΑΔΑ: ΩΜ09Ω9Μ-ΟΨΩ



α/

α 

Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό 

σε 
Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

  
1.- 

Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 109/29-
11-2014 

Επείγον καθαρισµός φρεα-
τίων ύδρευσης στο Ο.Τ. 51 
Ξηροποτάµου λόγω καταιγί-
δας και πληµµυρισµού κα-
τοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  
2.- 

Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
125/29-11-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού και αποµάκρυνσης 
πεσµένων κλαδιών δέντρων 
στα πάνω και κάτω νεκρο-
ταφεία Ξηροποτάµου, ύστε-
ρα από δυνατό άνεµο και 
πτώση των κλαδιών πάνω 
στους τάφους και τους 
διαδρόµους. 

  393,60€ 10.6261.07 

   
3.- 

Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη 
δαπάνης 111/29-
11-2014 

Επείγον καθαρισµός φρεα-
τίων αποχέτευσης στο Ο.Τ. 
54 ύστερα από δυνατή βρο-
χόπτωση και πληµµυρισµού 
κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

   
4.- 

Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 112/30-
11-2014 

Επείγον καθαρισµός φρεα-
τίων αποχέτευσης στο Ο.Τ. 
55 ύστερα από δυνατή βρο-
χόπτωση και πληµµυρισµού 
κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  
5.- 

Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
126/30-11-2014 

Επείγουσες εργασίες καθ-
ρισµού και απόφραξης φρε-
ατίων ύδρευσης και αποχέ-
τευσης λόγω ξαφνικής νε-
ροποντής και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 88  
Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

  
6.- 

Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη 
δαπάνης 114/06-
12-2014 

Επείγουσες εργασίες επισ-
κευής παιχνιδιών παιδικής 
χαράς στο Ο.Τ. 37  Ξηρο-
ποτάµου, λόγω κινδύνου 
ασφάλειας των παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  
7.- 

Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
41/06-12-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού δρόµου και αποµάκ-
ρυνσης µπαζών λόγω διάβ-
ρωσης τοιχίου αντιστήριξης 
στο Ο.Τ. 21  Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

   
8.- 

Πασχάλη 
Μποζινούλα 

Απόδειξη 
δαπάνης 116/07-
12-2014 

Επείγον εργασίες καθαρισ-
µού κεντρικής εισόδου Ξη-
ροποτάµου, από πέτρες και 
φερτά υλικά, λόγω ξαφνικής 
νεροποντής και πρόκλησης 
ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

ΑΔΑ: ΩΜ09Ω9Μ-ΟΨΩ



  
9.- 

Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο 
παροχής 
υπηρεσιών  
42/07-12-2014 

Επείγουσες εργασίες από-
µάκρυνσης µπαζών και 
απόκατάστασης βατότητας 
δρόµου, λόγω κατολίσθη-
σης στο Ο.Τ. 31 Ξηροποτά-
µου 

  393,60€ 10.6261.07 

                      Σύνολο  : 1.974,40

€ 
 

 

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

 

 

ΑΔΑ: ΩΜ09Ω9Μ-ΟΨΩ
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