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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

657/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ψήφιση πιστώσεων  

 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  

∆ευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του Προέδρου του, Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 47169/10-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή της, 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 8 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος(πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
8. Ζαχαριάδης Παύλος 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

 
 

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.   

 
 

ΑΔΑ: 61ΗΠΩ9Μ-6Ο6



Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη το υπ’ αριθµ. 47670/9-9-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπ. - Τµήµατος Προµηθειών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το 
θέµα περί ψήφισης πιστώσεων ,  το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 

  « Παρακαλούµε για τη λήψη α�όφασης, σχετικά µε τη διάθεση των �αρακάτω 
�ιστώσεων:  
 
10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 5.030,26 

10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων      3.000,00 

10.7341.002 

Εργαστήρια καταγραφής , �αρουσίασης , διάχυσης 
των �ληροφοριών και των δεδοµένων του ιστορικού 
κέντρου ∆ράµας για την ανάδειξη και αξιο�οίησή του                                                                                                   9.992,09 

15.7135.08 Προµήθεια εξο�λισµού θέρµανσης 400,00 

15.6662.10 Προµήθεια υλικών άρδευσης  4.900,00 

 
                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΟ 23.322,35 

 

          »   
 

           Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 
                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

 
• Ψηφίζει  την παρακάτω πίστωση  σε  βάρος των αντίστοιχων  Κ.Α.  
 
10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 5.030,26 

10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων      3.000,00 

10.7341.002 

Εργαστήρια καταγραφής , �αρουσίασης , διάχυσης 
των �ληροφοριών και των δεδοµένων του ιστορικού 
κέντρου ∆ράµας για την ανάδειξη και αξιο�οίησή του                                                                                                   9.992,09 

15.7135.08 Προµήθεια εξο�λισµού θέρµανσης 400,00 

15.6662.10 Προµήθεια υλικών άρδευσης  4.900,00 

 
                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΟ 23.322,35 

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