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ΘΕΜΑ: 
: 

 

Ψήφιση πιστώσεων 

     
    Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04η  Ιουλίου  2016, ημέρα   Δευτέρα  

και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ.  Δράμας, υπό την 
Προεδρία του προεδρεύοντα πρώτου σε ψήφους εκλογής, κ. Σολάκη  Αγγελο, μετά από 
την 24814/29-06-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Μαμσάκου Χριστοδούλου – 
Δημάρχου Δράμας, 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 5 μέλη: 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Σολάκης Άγγελος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος             
3.        Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
 5.        Καλφόπουλος Ευάγγελος. 
 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.      Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.      Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
4.       Ζαχαριάδης Παύλος 
 

       Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

 

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

 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Ο προεδρεύων εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη το υπ’ αριθμ. 24724/28-06-2016 έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπ.–Τμήματος  
Προμηθειών του Δήμου Δράμας σχετικά με το θέμα περί ψήφισης πιστώσεων, το οποίο 
έχει όπως παρακάτω: 
 

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

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000,00 

15.6662.13 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (Τ.Ε.Β.Α) 990,00 

15.6142.01 
Ανάθεση εργασίας για την επιστημονική 
υποστήριξη (Τ.Ε.Β.Α) 19.680,00 

15.6223 Κινητή Τηλεφωνία (Τ.Ε.Β.Α) 1.500,00 

15.6613.01 Προμήθεια γραφικής ύλης κλπ (Τ.Ε.Β.Α) 4.010,00 

15.6235.01 
Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για την συντήρηση 
των ευαλλοίωτων ειδών (Τ.Ε.Β.Α) 1.600,00 

15.6162.03 
Ανάθεση εργασίας φωτοεκφόρτησης (κλαρκ)  
(Τ.Ε.Β.Α) 4.000,00 

35.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 1.000,00 

10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 198,40 

20.6162.01 

Εργασία καταγραφής και ηλεκτρονικής 
αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας 
Δράμας 24.600,00 

30.7131.02 

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών προβλημάτων του συντριβανιού 
στο άγαλμα Νίκης' 4.420,00 

15.6162.02 Ανάθεση εργασίας μεταφοράς υλικών (Τ.Ε.Β.Α) 10.200,00 

10.6612 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 1.240,00 

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 127,05 

00.8115 Διάφορα έξοδα 519,06 

   

  ΣΥΝΟΛΟ 75.084,51 
                                                                                                                               »   
           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.  
 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000,00 

15.6662.13 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (Τ.Ε.Β.Α) 990,00 
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15.6142.01 
Ανάθεση εργασίας για την επιστημονική 
υποστήριξη (Τ.Ε.Β.Α) 19.680,00 

15.6223 Κινητή Τηλεφωνία (Τ.Ε.Β.Α) 1.500,00 

15.6613.01 Προμήθεια γραφικής ύλης κλπ (Τ.Ε.Β.Α) 4.010,00 

15.6235.01 
Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για την συντήρηση 
των ευαλλοίωτων ειδών (Τ.Ε.Β.Α) 1.600,00 

15.6162.03 
Ανάθεση εργασίας φωτοεκφόρτησης (κλαρκ)  
(Τ.Ε.Β.Α) 4.000,00 

35.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 1.000,00 

10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 198,40 

20.6162.01 

Εργασία καταγραφής και ηλεκτρονικής 
αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας 
Δράμας 24.600,00 

30.7131.02 

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών προβλημάτων του συντριβανιού 
στο άγαλμα Νίκης' 4.420,00 

15.6162.02 Ανάθεση εργασίας μεταφοράς υλικών (Τ.Ε.Β.Α) 10.200,00 

10.6612 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 1.240,00 

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 127,05 

00.8115 Διάφορα έξοδα 519,06 

   

  ΣΥΝΟΛΟ 75.084,51 
 

  Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο  Δράμας. 
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