
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 90/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 8ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 19-3-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 19η του µηνός  Μαρτίου 2014 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 15898/13-3-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
Παπαδόπουλος  Γεώργιος   
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου, το οποίο κατά  την κρίση µου 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του . 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 
διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν 
από την πάγια προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου πριν την 



έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας , λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 
 
ΘΕΜΑ 4ο (έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου. 
  
     Ο    κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 4ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια   διάταξη   σας παρουσιάζω το µε αριθµό πρωτ. 116536/17-3-2014 
έγγραφο της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου. 
  

Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάµου έως 02-03-2014, 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 1.888,80€ 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 02-03-

2014. 

 

 

α/α Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό σε 
Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

  1.- Πάνος  
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
01/08-02-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
δύο φρεατίων 
ύδρευσης στο Ο.Τ. 27 
λόγω καταιγίδας και 
του κινδύνου να   
πληµµυρίσουν  
κατοικίες 

    70 10.6261.07 

  2.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
02/08-02-2014 

Επείγουσα επισκευή 
παιχνιδιών παιδικής 
χαράς (κούνιας – 
τραµπάλας) που 
βρίσκεται στο Ο.Τ. 61 
λόγω κινδύνου 
τραυµατισµού παιδιών 

    80 10.6261.07 

  3.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης 
03/09-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
παράνοµης 
εναπόθεσης µπαζών  
στη θέση 
«ΤΟΥΜΠΑΡΗ» και 
κινδύνου απόφραξης 
του υπάρχοντος 
ρέµατος και αποφυγής 
πληµµυρών 

    80 10.6261.07 



  4.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
04/09-02-2014 

Επείγουσα υλοτόµηση 
δέντρου και 
αποµάκρυνση κλαδιών 
στην παιδική χαρά στο 
Ο.Τ. 61 λόγω κινδύνου 
τραυµατισµού παιδιών 

    80 10.6261.07 

  5.- Ξύκη  
Αρτεµησία 

Απόδειξη δαπάνης 
05/15-02-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού από 
κλαδιά και χόρτα στα 
κάτω νεκροταφεία 

    70 10.6261.07 

  6.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
06/15-02-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
δύο φρεατίων όµβριων 
υδάτων λόγω έντονης 
βροχόπτωσης και 
κινδύνου εισροής 
νερού σε κατοικίες στο 
Ο.Τ. 84 

    70 10.6261.07 

   7.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης 
07/16-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
ρέµατος στη θέση 
«ΚΟΥΖΙ» λόγω 
παράνοµης 
εναπόθεσης φερτών 
υλικών και κινδύνου 
απόφραξης σε 
περίπτωση βροχής 

    80 10.6261.07 

   8.- Πάνος  
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
08/16-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
δρόµου και 
αποµάκρυνση µπαζών 
λόγω κατολίσθησης 
πετρότοιχου και 
κινδύνου πρόκλησης 
ατυχήµατος στο Ο.Τ. 
46 

    80 10.6261.07 

   9.- Ξύκη 
Αρτεµησία 

Απόδειξη δαπάνης 
09/22-02-2014 

Επείγουσα 
καθαριότητα κεντρικής 
οδού από κλαδιά 
µπάζα και πέτρες 
ύστερα από καταιγίδα 

    70 10.6261.07 

10.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

10/22-02-2014 Επείγουσα υλοτόµηση 
σπασµένου δέντρου 
και αποµάκρυνση 
κλαδιών στα πάνω 
νεκροταφεία λόγω 
κινδύνου τραυµατισµού 
πολιτών και 
καταστροφής τάφων 

    80 10.6261.07 

11.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης 
11/23-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
δρόµου από πέτρες-
ξύλα και µπάζα στη 
θέση «ΜΑΝ∆ΡΑΤΖΗ 

     70 10.6261.07 



ΜΠΑΡΑ» λόγω 
υπερχείλισης της 
υπάρχουσας 
οµβροδεξαµενής 

12.- Πάνος 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
12/23-02-2014 

Επείγουσα υλοτόµηση 
δέντρων και 
αποµάκρυνση κλαδιών 
στο άλσος που 
βρίσκεται στη θέση 
Πέτρου και Παύλου  

     80 10.6261.07 

13.- Πάνος 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
13/01-03-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
δύο φρεατίων 
ύδρευσης στο Ο.Τ. 52 
λόγω καταιγίδας και 
του κινδύνου να   
πληµµυρίσουν  
κατοικίες 

     70 10.6261.07 

14.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης  
14/01-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού δρόµου 
και αποµάκρυνσης 
µπαζών λόγω 
κατολίσθησης  Ο.Τ. 21 

     80 10.6261.07 

15.- Ξύκη Αρτεµησία Απόδειξη δαπάνης 
15/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού από 
κλαδιά και χόρτα στην 
παιδική χαρά που 
βρίσκεται στο Ο.Τ. 61 

    70 10.6261.07 

16.- Ξύκη Αρτεµησία Απόδειξη δαπάνης 
16/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού 
πνευµατικού κέντρου 
λόγω εισροής υδάτων 
ύστερα από καταιγίδα 

    70 10.6261.07 

17.- Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
115/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
υλοτόµησης δέντρων 
και αποµάκρυνσης 
κλαδιών στα άνω και 
κάτω νεκροταφεία 
Ξηροποτάµου 

  344,40 10.6261.07 

18.- Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
116/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού δρόµου 
και αποµάκρυνσης 
µπαζών λόγω 
κατολίσθησης στο Ο.Τ. 
42  Ξηροποτάµου 

  344,40 10.6261.07 

                      Σύνολο  :  1.888,80    
Με την αριθµ. 25/2014 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 
υπόψη τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από 
την πάγια προκαταβολή µειοψηφούντων των κ. : 
Α. Τερζή ο οποίος καταψήφισε και δήλωσε ότι «όσο αφορά τις έκτακτες 
δαπάνες παγίας δε θα ψηφίσω στο εξής καµία έκτακτη δαπάνη  γιατί δεν 
ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο δίνεται η πάγια προκαταβολή µε 
κίνδυνο να είναι εικονικές και να µη γίνονται οι δαπάνες που πρέπει να γίνονται 
στην κατεύθυνση της παγίας και του  
κ. Γ. Παπαδόπουλου  ο οποίος είπε «δεν το ψηφίζω διότι δεν γνωρίζω αν είναι 
πραγµατικές οι δαπάνες οι οποίες καταγράφονται και επειδή γνωρίζω ότι έκανε 
υπόδειξη ένας πολίτης για συγκεκριµένη εργασία αποµάκρυνσης αδρανών 
υλικών,µπάζων και κλαδιών και δεν αποµακρύνθηκαν από το σηµείο εδώ και 
ένα χρόνο  » και  
µε την παρατήρηση του κ. Α. Χαραλαµπίδη ότι « πρέπει να υπάρξει 
συγκεκριµένος ελεγκτικός µηχανισµός ώστε να επιβλέπονται οι εργασίες που 
αναγράφονται»  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κα τα  Π λ ε ι ο ψ η φ ία  

 
 
1.Εγκρίνει τις δαπάνες  που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, 
προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα  ύψους 1.888,80 € σε 
βάρος της πίστωσης µε Κ.Α.  10.6261.07 «∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάµου που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή» ΕΩΣ 02-03-
2014 η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.  25/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και είναι οι εξής: 
 
Κατάσταση δαπανών που πληρώθηκαν για διάφορα έκτακτα έξοδα από 

την πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου έως 02-

03-2014. 

 

 

α/α Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό σε 
Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

  1.- Πάνος  
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
01/08-02-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
δύο φρεατίων 
ύδρευσης στο Ο.Τ. 27 
λόγω καταιγίδας και 
του κινδύνου να   
πληµµυρίσουν  
κατοικίες 

    70 10.6261.07 

  2.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
02/08-02-2014 

Επείγουσα επισκευή 
παιχνιδιών παιδικής 
χαράς (κούνιας – 
τραµπάλας) που 
βρίσκεται στο Ο.Τ. 61 

    80 10.6261.07 



 
 

   
  

 

λόγω κινδύνου 
τραυµατισµού παιδιών 

  3.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης 
03/09-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
παράνοµης 
εναπόθεσης µπαζών  
στη θέση 
«ΤΟΥΜΠΑΡΗ» και 
κινδύνου απόφραξης 
του υπάρχοντος 
ρέµατος και αποφυγής 
πληµµυρών 

    80 10.6261.07 

  4.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
04/09-02-2014 

Επείγουσα υλοτόµηση 
δέντρου και 
αποµάκρυνση κλαδιών 
στην παιδική χαρά στο 
Ο.Τ. 61 λόγω κινδύνου 
τραυµατισµού παιδιών 

    80 10.6261.07 

  5.- Ξύκη  
Αρτεµησία 

Απόδειξη δαπάνης 
05/15-02-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού από 
κλαδιά και χόρτα στα 
κάτω νεκροταφεία 

    70 10.6261.07 

  6.- ∆εµίσης 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
06/15-02-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
δύο φρεατίων όµβριων 
υδάτων λόγω έντονης 
βροχόπτωσης και 
κινδύνου εισροής 
νερού σε κατοικίες στο 
Ο.Τ. 84 

    70 10.6261.07 

   7.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης 
07/16-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
ρέµατος στη θέση 
«ΚΟΥΖΙ» λόγω 
παράνοµης 
εναπόθεσης φερτών 
υλικών και κινδύνου 
απόφραξης σε 
περίπτωση βροχής 

    80 10.6261.07 

   8.- Πάνος  
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
08/16-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
δρόµου και 
αποµάκρυνση µπαζών 
λόγω κατολίσθησης 
πετρότοιχου και 
κινδύνου πρόκλησης 
ατυχήµατος στο Ο.Τ. 
46 

    80 10.6261.07 

   9.- Ξύκη 
Αρτεµησία 

Απόδειξη δαπάνης 
09/22-02-2014 

Επείγουσα 
καθαριότητα κεντρικής 
οδού από κλαδιά 
µπάζα και πέτρες 
ύστερα από καταιγίδα 

    70 10.6261.07 

10.- ∆εµίσης 10/22-02-2014 Επείγουσα υλοτόµηση     80 10.6261.07 



 
 

   
  

 

Χρήστος σπασµένου δέντρου 
και αποµάκρυνση 
κλαδιών στα πάνω 
νεκροταφεία λόγω 
κινδύνου τραυµατισµού 
πολιτών και 
καταστροφής τάφων 

11.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης 
11/23-02-2014 

Επείγον καθαρισµός 
δρόµου από πέτρες-
ξύλα και µπάζα στη 
θέση «ΜΑΝ∆ΡΑΤΖΗ 
ΜΠΑΡΑ» λόγω 
υπερχείλισης της 
υπάρχουσας 
οµβροδεξαµενής 

     70 10.6261.07 

12.- Πάνος 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
12/23-02-2014 

Επείγουσα υλοτόµηση 
δέντρων και 
αποµάκρυνση κλαδιών 
στο άλσος που 
βρίσκεται στη θέση 
Πέτρου και Παύλου  

     80 10.6261.07 

13.- Πάνος 
Χρήστος 

Απόδειξη δαπάνης 
13/01-03-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
δύο φρεατίων 
ύδρευσης στο Ο.Τ. 52 
λόγω καταιγίδας και 
του κινδύνου να   
πληµµυρίσουν  
κατοικίες 

     70 10.6261.07 

14.- Αποστολίδης 
Χριστόδουλος 

Απόδειξη δαπάνης  
14/01-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού δρόµου 
και αποµάκρυνσης 
µπαζών λόγω 
κατολίσθησης  Ο.Τ. 21 

     80 10.6261.07 

15.- Ξύκη Αρτεµησία Απόδειξη δαπάνης 
15/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού από 
κλαδιά και χόρτα στην 
παιδική χαρά που 
βρίσκεται στο Ο.Τ. 61 

    70 10.6261.07 

16.- Ξύκη Αρτεµησία Απόδειξη δαπάνης 
16/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού 
πνευµατικού κέντρου 
λόγω εισροής υδάτων 
ύστερα από καταιγίδα 

    70 10.6261.07 

17.- Γερασίµου 
Αντώνιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
115/02-03-2014 

Επείγουσες εργασίες 
υλοτόµησης δέντρων 
και αποµάκρυνσης 
κλαδιών στα άνω και 
κάτω νεκροταφεία 
Ξηροποτάµου 

  344,40 10.6261.07 

18.- Γερασίµου Τιµολόγιο παροχής Επείγουσες εργασίες   344,40 10.6261.07 



 
 

   
  

 

Αντώνιος υπηρεσιών  
116/02-03-2014 

καθαρισµού δρόµου 
και αποµάκρυνσης 
µπαζών λόγω 
κατολίσθησης στο Ο.Τ. 
42  Ξηροποτάµου 

                      Σύνολο  :  1.888,80    
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας   . 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 90/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


