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Ψήφιση πιστώσεων  

 
 

       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , μετά από 
την αριθμ. Πρωτ. 49212/28-11-2016 γραπτή πρόσκλησή του, 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 7 μέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος  
5. Ηλιάδης Νικόλαος 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.       Ζαχαριάδης Παύλος  
2.       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.Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

    Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στο θέμα 
ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, 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 το 1o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής τo υπ΄ αριθμ. 49040/25-11-2016 έγγραφο της Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών σχετικά με την ψήφιση πιστώσεων, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 

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

15.7131.06 Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού 2.000,00 

30.6662.24 Προμήθεια πασσαλίσκων πεζοδρομίων   2.000,00 

15.6265.01 Επισκευή-συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 372,00 

    15.6061 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού  
προσωπικού, γάλα κλπ) 2.000.00 

15.7135.13 
 
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.200,0 

15.6261.14 Συντήρηση και επισκευή σιδηρικών ειδών 5.000,00 

15.7135.01 Προμήθεια αθλητικού υλικού 7.150,00 

15.7135.04 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.300,00 

30.6262.01 Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 18.507,00 

30.7135.26 
Προμήθεια στεγάστρου αναμονής πολιτών στην 
ΤΚ Καλλιφύτου (με τοποθέτηση) 3.600,00 

30.7131.04 
Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα- 
πάγκοι - κουπαστές- αντηρίδες κλπ.) 3.600,00 

00.6442.02 
Δαπάνες διοργανώσεων ημερίδων και λοιπών 
εκδηλώσεων 2.692,40 

00.6151 Δικαίωμα ΔΕΗ από είσπραξη τελών 3.000,00 

10.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες 30.000,00 

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.500,00 

15.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες 15.000,00 

20.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 120.000,00 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 

20.6721.02 
Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό 
Σύνδεσμο  ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 23.000,00 

00.6495.03 
Αποζημίωση αναδόχου θετικές ζημιές λόγω 
ματαίωσης διάλυσης σύμβασης 32.250,65 

10.6261.03 Συντήρηση εξοπλισμού (hardware) 900,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 280.072,05 
                                                                                                                               »   
           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 
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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.  

15.7131.06 Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού 2.000,00 

30.6662.24 Προμήθεια πασσαλίσκων πεζοδρομίων   2.000,00 

15.6265.01 Επισκευή-συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 372,00 

    15.6061 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού  
προσωπικού, γάλα κλπ) 2.000.00 

15.7135.13 
 
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.200,0 

15.6261.14 Συντήρηση και επισκευή σιδηρικών ειδών 5.000,00 

15.7135.01 Προμήθεια αθλητικού υλικού 7.150,00 

15.7135.04 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.300,00 

30.6262.01 Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 18.507,00 

30.7135.26 
Προμήθεια στεγάστρου αναμονής πολιτών στην 
ΤΚ Καλλιφύτου (με τοποθέτηση) 3.600,00 

30.7131.04 
Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα- 
πάγκοι - κουπαστές- αντηρίδες κλπ.) 3.600,00 

00.6442.02 
Δαπάνες διοργανώσεων ημερίδων και λοιπών 
εκδηλώσεων 2.692,40 

00.6151 Δικαίωμα ΔΕΗ από είσπραξη τελών 3.000,00 

10.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες 30.000,00 

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.500,00 

15.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες 15.000,00 

20.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 120.000,00 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 

20.6721.02 
Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό 
Σύνδεσμο  ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 23.000,00 

00.6495.03 
Αποζημίωση αναδόχου θετικές ζημιές λόγω 
ματαίωσης διάλυσης σύμβασης 32.250,65 

10.6261.03 Συντήρηση εξοπλισμού (hardware) 900,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 280.072,05 
 
 

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