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Αριθμός απόφασης:  215/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  06η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 39458/03-10-2016 γραπτή 
πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας  , που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμ-
φωνα 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: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Ψαρράς Γεώργιος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Ζαχαριάδης Παύλος    
4. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
 

 
              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. Ψαρράς Γεώρ-
γιος. 
 

             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 
 

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
στην ΤΚ Καλλιφύτου για τον ηλεκτρο-

φωτισμό δημοτικού γηπέδου 5Χ5. 

ΑΔΑ: 7ΤΑΥΩ9Μ-ΕΣΓ



 

           Το  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώ-
τος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας    το 3o 
θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 
38982/28-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά 
με την «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Καλλιφύτου για τον ηλεκτροφωτι-
σμό δημοτικού γηπέδου 5Χ5» και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
             

  Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως πα-
ρακάτω: 

 
 ΣΧΕΤ.:  α) το 37019/19.9.2016 έγγραφο του προέδρου του Τ.Σ. Καλλιφύτου 

    β) το 36389/14-09-2016 έγγραφό μας προς ΔΕΔΔΗΕ 
    ζ) το 2583/21-09-2016 έγγραφό του  ΔΕΔΔΗΕ 
 

     Σας διαβιβάζουμε τα παραπάνω σχετικά, τα οποία αναφέρονται στο αντικείμενο του 
θέματος και παρακαλούμε για την απόφασή σας  ψήφισης της πίστωσης 4436.22 €  συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% σε βάρος του ΚΑ.20.7325.28 (υπάρχουσα πίστωση 
5000 €). 

 

      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 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 
 

 Για την ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 20.7325.28 «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτι-

σμού στην ΤΚ Καλλιφύτου για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικού γηπέδου 5Χ5» με το 

ποσό των   4.436,22 € ( με τον ΦΠΑ 24% ). 

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