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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

306/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  έκτακτων  δαπανών  
Πάγιας προκαταβολής της Το- 

πικής Κοινότητας Καλλιφύτου . 

 

 

 

 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Σεπτεµβρίου  2015, ηµέρα   

Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από την 
38344/04-09-2015 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας , 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 6 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

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

 

        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. 
αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 
 

ΑΔΑ: Ω990Ω9Μ-8ΙΑ



         Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , « Έγκριση έκτακτων  δαπανών που 
πληρώθηκαν από την  πάγια  προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου» 
θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πέµπτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 38669 / 08 -09-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου του  ∆ήµου 
∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω 
 

    Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή , έως 01-09-2015 , προκειµένου να εκδοθεί 
ισόποσο χρηµατικό ένταλµα σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 10.6261.08 « ∆απάνες 
Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου,  που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή», µε το 
ποσό των 995,40 € του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015, 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:   
 

       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΥ  ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ  ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΞΟ∆Α 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΕΩΣ 01 
Σεπτεµβρίου  2015 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  995,40  
 

Με την αριθµ. 44 /  09.02.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε πάγια 
προκαταβολή για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ράµας.   

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ 

 ΣΕ € 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 Πολυτάρχης 

Βασίλειος και 

ΣΙΑ Ε.Ε 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
115/23-8-2015 

Εκτακτος καθαρισµός νεκροταφεί-

ων  µετά από έντονη βροχόπτω-

ση.Εσπασαν κλαδιά και γέµισαν οι 

διάδροµοι χώµατα και µπάζα  

282,90     

10.6261.08 

2 Πολυτάρχης 

Βασίλειος και 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 116/29-8-2015 

Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 

αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή 

του Μοναστηριού της Ζωοδόχου 

Πηγής από φερτά υλικά  µετά από 

έντονη βροχόπτωση  

270,60     

10.6261.08 

3 Πολυτάρχης 

Βασίλειος και 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
117/30-8-2015 

Έκτακτος καθαρισµός κεντρικής 

οδού µετά από έντονη κακοκαι-

ρία. Έκλεισε ο δρόµος µε χώµατα 

µπάζα κτλ. 

295,20     

10.6261.08 

4 RAPO 

INDRIS 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
24B/22-8-2015 

Καθαρισµός οδών µετά από 

βροχόπτωση (Εκλεισε ο δρόµος 

από χώµατα και µπάζα) 

52,35    

10.6261.08 

5 

 

RAPO 

INDRIS 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
25B/23-8-2015 

Καθαρισµός νεκροταφείων µετά 

από βροχόπτωση 
52,35     

10.6261.08 

 
6 

 

 

 

RAPO 

INDRIS 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
26B/30-8-2015 

Καθαρισµός δρόµων µετά από 

έντονη βροχόπτωση (Εκλεισαν 

δρόµοι από χώµατα και µπάζα) 

42,00     

10.6261.08 

ΑΔΑ: Ω990Ω9Μ-8ΙΑ



  

             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 

                     Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής Χαραλαµπίδη Ανδρέα ότι, 
ψηφίζει το θέµα µόνο ως λογιστική αποτύπωση διότι, δεν γνωρίζει εάν έγιναν οι 
αναφερόµενες εργασίες, προσθέτοντας ότι σε κάθε έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, θα 
πρέπει να αποφασίζει το Τοπικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας.  

  

 

                             Α � ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

   Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την  πάγια  προκαταβολή της Τοπικής 
Κοινότητας Καλλιφύτου και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, 
προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα, ύψους 995,40 € σε βάρος της  
πίστωσης µε Κ.Α.  10.6261.08 «∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου, που 
πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή» η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.  44/09-02-
2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: 
 

       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΥ  ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ  ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΞΟ∆Α 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΕΩΣ 01 
Σεπτεµβρίου  2015 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  995,40  
 

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

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ 

 ΣΕ € 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 Πολυτάρχης 

Βασίλειος και 

ΣΙΑ Ε.Ε 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
115/23-8-2015 

Εκτακτος καθαρισµός νεκροταφεί-

ων  µετά από έντονη βροχόπτω-

ση. Έσπασαν κλαδιά και γέµισαν 

οι διάδροµοι χώµατα και µπάζα  

282,90     

10.6261.08 

2 Πολυτάρχης 

Βασίλειος και 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 116/29-8-2015 

Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 

αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή 

του Μοναστηριού της Ζωοδόχου 

Πηγής από φερτά υλικά  µετά από 

έντονη βροχόπτωση  

270,60     

10.6261.08 

3 Πολυτάρχης 

Βασίλειος και 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
117/30-8-2015 

Έκτακτος καθαρισµός κεντρικής 

οδού µετά από έντονη κακοκαι-

ρία. Έκλεισε ο δρόµος µε χώµατα 

µπάζα κτλ. 

295,20     

10.6261.08 

4 RAPO 

INDRIS 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
24B/22-8-2015 

Καθαρισµός οδών µετά από 

βροχόπτωση (Έκλεισε ο δρόµος 

από χώµατα και µπάζα) 

52,35    

10.6261.08 

5 

 

RAPO 

INDRIS 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
25B/23-8-2015 

Καθαρισµός νεκροταφείων µετά 

από βροχόπτωση 
52,35     

10.6261.08 

 
6 

 

 

 

RAPO 

INDRIS 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
26B/30-8-2015 

 

 

Καθαρισµός δρόµων µετά από 

έντονη βροχόπτωση (Έκλεισαν 

δρόµοι από χώµατα και µπάζα) 

42,00     

10.6261.08 

ΑΔΑ: Ω990Ω9Μ-8ΙΑ
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