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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

190/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ψήφιση πιστώσεων  

     

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 2α  Ιουνίου  2015, ηµέρα   Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του προέδρου της, Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά 
από την 22366/29-05-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, 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 9 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
2.        Ζαχαριάδης  Παύλος 
 
      
 

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

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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            Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας  το 18o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 22076/27-05-2015 έγγραφο ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπ. – Τµήµατος  Προµηθειών 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:  
 

20.6422 
Οδοι�ορικά έξοδα και α�οζηµίωση µετακινούµενων 
υ�αλλήλων 1.500,00 

70.01.6481.01 Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - λυκείου 24.351,95 

10.6012.02 Εκλογική Α�οζηµίωση 9.555,00 

15.6741.02 Ε�ίδοµα αιµτολ/κών, αιµολυτική αναιµία, κλ� 36.500,00 

15.6741.04 Ε�ίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 128.700,00 

15.6741.05 Ε�ίδοµα κίνησης σε �αρα�λ./τετρα�λ./ ακρωτηριασµ. 48.150,00 

15.6741.06 Ε�ίδοµα στεγαστικής συνδροµής 8.500,00 

15.6741.08 Ε�ίδοµα �αρα�ληγικών, τετρα�ληγικών δηµοσίου 24.200,00 

15.6741.09 Ε�ίδοµα τυφλότητας 265.300,00 

15.6741.10 Ε�ίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 6.000,00 

15.6741.12 Ε�ίδοµα α�ροστάτευτων �αιδιών 34.600,00 

15.6741.13 Ε�ίδοµα οµογενών �ροσφύγων 12.900,00 

10.7518.05 
Ετήσια εισφορά για το ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8.000,00 

15.7135.04 Προµήθεια λοι�ού εξο�λισµού 1.000,00 

30.7341.009 
Χρηµατοδότηση α�ό ΠΕΠ του έργου «Καστασκευή κόµβου 
�ρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ-∆ήµου ∆ράµας» 1321,82 

20.7325.06 Ε�εκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μικροχωρίου 2.200,22 

40.7111.01 Α�αλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων 139.113,90 

10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυ�ώσεων 1.250,00  

10.6277.03 Εργασίες για τη µεταφορά υ�ηρεσιών στο �αλιό δηµαρχείο 680,00  

00.6735 

Ε�ιχορηγήσεις σε �ολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία  
καθώς και φορέων �ου ανα�τύσσουν �ολιτιστικού χαρακ- 
τήρα δραστηριότητες και όσων συµβάλλουν στην τουρισ- 
τική ανά�τυξη και �ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 94 
Ν.3852/2010) 66.000,00 

20.6263 Συντήρηση και ε�ισκευή µεταφορικών µέσων 1.261,00 

 Σύνολο 821.083,89  

                                                                                                                   »  

             Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις  του άρθρου 75 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 
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• Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε  βάρος των αντίστοιχων  Κ.Α.  
 

20.6422 
Οδοι�ορικά έξοδα και α�οζηµίωση µετακινούµενων 
υ�αλλήλων 1.500,00 

70.01.6481.01 Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - λυκείου 24.351,95 

10.6012.02 Εκλογική Α�οζηµίωση 9.555,00 

15.6741.02 Ε�ίδοµα αιµτολ/κών, αιµολυτική αναιµία, κλ� 36.500,00 

15.6741.04 Ε�ίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 128.700,00 

15.6741.05 Ε�ίδοµα κίνησης σε �αρα�λ./τετρα�λ./ ακρωτηριασµ. 48.150,00 

15.6741.06 Ε�ίδοµα στεγαστικής συνδροµής 8.500,00 

15.6741.08 Ε�ίδοµα �αρα�ληγικών, τετρα�ληγικών δηµοσίου 24.200,00 

15.6741.09 Ε�ίδοµα τυφλότητας 265.300,00 

15.6741.10 Ε�ίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 6.000,00 

15.6741.12 Ε�ίδοµα α�ροστάτευτων �αιδιών 34.600,00 

15.6741.13 Ε�ίδοµα οµογενών �ροσφύγων 12.900,00 

10.7518.05 
Ετήσια εισφορά για το ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8.000,00 

15.7135.04 Προµήθεια λοι�ού εξο�λισµού 1.000,00 

30.7341.009 
Χρηµατοδότηση α�ό ΠΕΠ του έργου «Καστασκευή κόµβου 
�ρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ-∆ήµου ∆ράµας» 1321,82 

20.7325.06 Ε�εκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μικροχωρίου 2.200,22 

40.7111.01 Α�αλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων 139.113,90 

10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυ�ώσεων 1.250,00  

10.6277.03 
Εργασίες για τη µεταφορά υ�ηρεσιών στο �αλιό 
δηµαρχείο 680,00  

00.6735 

Ε�ιχορηγήσεις σε �ολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία  
καθώς και φορέων �ου ανα�τύσσουν �ολιτιστικού χαρακ- 
τήρα δραστηριότητες και όσων συµβάλλουν στην τουρισ- 
τική ανά�τυξη και �ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 94 
Ν.3852/2010) 66.000,00 

20.6263 Συντήρηση και ε�ισκευή µεταφορικών µέσων 1.261,00 

 Σύνολο 821.083,89  
 

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