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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   32 /7-11-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης : 729/2014 Θέµα : Έκτακτες δαπάνες πάγιας 
προκαταβολής της ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Ξηροποτάµου. 

 

 
     

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 7ης Νοεµβρίου 2014, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της , Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από 
την 58447/4-11-2014 γραπτή πρόσκληση του, 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 9 µέλη : 
 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
8. Ηλιόπουλος Στέργιος 
9. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  ενηµέρωσε έγκαιρα το  σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το  επόµενο κατά  σειρά µέλος κ. Μουρ- 
βετίδης Μιχαήλ. 
 

Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης  Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την α- 
πουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπου- 
λος Στέργιος 
 
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: ΒΘΣ6Ω9Μ-ΝΧΤ



O κ. πρόεδρος, εισηγούµενος το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 57958 / 03 -11 -2014 
έγγραφο της Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας  Ξηροποτάµου του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί 
Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Έκτακτες δαπάνες πάγιας 
προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ξηροποτάµου ,  το οποίο έχει όπως 
παρακάτω: 
 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο και σε εφαρµογή της αριθµ. 74449 
/29.12.2010 ( ΦΕΚ2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ., 
διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή,  προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα σε βάρος 
της πίστωσης µε Κ.Α.10.6261.07 «∆απάνες της  ∆ηµοτικής Κοινότητας  
Ξηροποτάµου ∆ράµας 1.974,40 € του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014, 
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:   

Κατάσταση δαπανών που πληρώθηκαν για διάφορα έκτακτα έξοδα από 

την πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου έως 02-

11-2014. 

 
α/α Στοιχεία 

δικαιούχου 
Αριθµός 

παραστατικού 
Αιτία πληρωµής Ποσό σε 

Ευρώ 
Κωδικός 

αριθµός 
  1.- Μουχτάρης 

∆ηµήτριος 
Απόδειξη δαπάνης 
91/19-10-2014 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων  ύδρευσης  στο 
Ο.Τ.44 λόγω καταιγίδας και 
πληµµυρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  2.- Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
30/25-10-2014 

Επείγουσες εργασίες 
αποµάκρυνσης µπαζών και 
αποκατάστασης βατότητας 
δρόµου, λόγω καθίζησης 
τοιχίου αντιστήριξης στο 
Ο.Τ. 42 Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

   3.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
93/25-10-2014 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων αποχέτευσης στο 
Ο.Τ. 52 ύστερα από 
δυνατή βροχόπτωση και 
πληµµυρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  4.- Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
31/26-10-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα- 
ρισµού δρόµου και αποµα- 
κρυνσης µπαζών λόγω 
διάβρωσης και  κατολίσθη- 
σης πετρότοιχου στο Ο.Τ. 
62  Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

  5.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
95/26-10-2014 

Επείγουσες εργασίες επισ-
κευής παιχνιδιών παιδικής 
χαράς  (κούνιας – τραµπά- 
λας) στο Ο.Τ. 94 Ξηροπο- 
τάµου, λόγω κινδύνου ασ- 
φάλειας των παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  6.- Άρµεν 
Γεώργιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  

Επείγουσα απόφραξη 
φρεατίων ύδρευσης και  

  393,60€ 10.6261.07 

ΑΔΑ: ΒΘΣ6Ω9Μ-ΝΧΤ



123/01-11-2014 αποχέτευσης στο Ο.Τ. 64 
λόγω καταιγίδας και 
πληµµυρισµού κατοικιών. 

   7.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
97/01-11-2014 

Επείγον καθαρισµός κεντ- 
ρικής εισόδου του οικισµού 
από πέτρες και φερτά  υλι- 
κά, λόγω ξαφνικής νεροπο- 
ντής και πρόκλησης τρο- 
χαί ων ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

  8.- Άρµεν 
Γεώργιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
124/02-11-2014 

Επείγουσα απόφραξη φρε- 
ατίων όµβριων υδάτων λο- 
γω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κα-
τοικίες στο Ο.Τ. 82 

  393,60€ 10.6261.07 

   9.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
99/02-11-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα- 
ρισµού και αποµάκρυνσης 
πεσµένων  κλαδιών  δέντ- 
ρων στα πάνω και κάτω  
νεκροταφεία Ξηροποτάµου 
, ύστερα από δυνατό άνεµο 
και πτώση των κλαδιών 
πάνω στους τάφους και 
τους διαδρόµους. 

    80,00€ 10.6261.07 

                      Σύνολο  : 1.974,40€  

Με την αριθµ. 685/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε πάγια 
προκαταβολή για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου ∆ράµας.   
 

          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 

 

Με την παρατήρηση του κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα, πώς ψηφίζει τις δαπάνες 
που αναφέρονται , µόνο ως λογιστική αποτύπωση διότι, δεν γνωρίζει εάν έγιναν οι 
εργασίες , επισηµαίνοντας πώς για κάθε έκτακτη δαπάνη που προκύπτει  θα πρέπει 
να αποφασίζει το Τοπικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 
 Ο κ. Ηλιόπουλος Στέργιος συµφωνεί µε τα λεγόµενα του Κυρίου Χαραλαµπίδη  
Ανδρέα 

Α π 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 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω 
πίνακα, προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα, ύψους 1.974,40 € σε 
βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 10.6261.07 «∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάµου που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή» η οποία συστάθηκε 
µε την αριθµ.  23/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και είναι οι εξής : 
 

Κατάσταση δαπανών που πληρώθηκαν για διάφορα έκτακτα έξοδα από την 

πάγια προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου έως 02-11-2014. 
 

α/α Στοιχεία 

δικαιούχου 
Αριθµός 

παραστατικού 
Αιτία πληρωµής Ποσό σε 

Ευρώ 
Κωδικός 

αριθµός 
  1.- Μουχτάρης Απόδειξη δαπάνης Επείγον καθαρισµός δύο     80,00€ 10.6261.07 

ΑΔΑ: ΒΘΣ6Ω9Μ-ΝΧΤ



∆ηµήτριος 91/19-10-2014 φρεατίων  ύδρευσης  στο 
Ο.Τ.44 λόγω καταιγίδας και 
πληµµυρισµού κατοικιών 

  2.- Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
30/25-10-2014 

Επείγουσες εργασίες 
αποµάκρυνσης µπαζών και 
αποκατάστασης βατότητας 
δρόµου, λόγω καθίζησης 
τοιχίου αντιστήριξης στο 
Ο.Τ. 42 Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

   3.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
93/25-10-2014 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων αποχέτευσης στο 
Ο.Τ. 52 ύστερα από 
δυνατή βροχόπτωση και 
πληµµυρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  4.- Σολάκης 
Βασίλειος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
31/26-10-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα- 
ρισµού δρόµου και αποµα- 
κρυνσης µπαζών λόγω 
διάβρωσης και  κατολίσθη- 
σης πετρότοιχου στο Ο.Τ. 
62  Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

  5.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
95/26-10-2014 

Επείγουσες εργασίες επισ-
κευής παιχνιδιών παιδικής 
χαράς  (κούνιας – τραµπά- 
λας) στο Ο.Τ. 94 Ξηροπο- 
τάµου, λόγω κινδύνου ασ- 
φάλειας των παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

  6.- Άρµεν 
Γεώργιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
123/01-11-2014 

Επείγουσα απόφραξη 
φρεατίων ύδρευσης και  
αποχέτευσης στο Ο.Τ. 64 
λόγω καταιγίδας και 
πληµµυρισµού κατοικιών. 

  393,60€ 10.6261.07 

   7.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
97/01-11-2014 

Επείγον καθαρισµός κεντ- 
ρικής εισόδου του οικισµού 
από πέτρες και φερτά  υλι- 
κά, λόγω ξαφνικής νεροπο- 
ντής και πρόκλησης τρο- 
χαί ων ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

  8.- Άρµεν 
Γεώργιος 

Τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
124/02-11-2014 

Επείγουσα απόφραξη φρε- 
ατίων όµβριων υδάτων λο- 
γω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κα-
τοικίες στο Ο.Τ. 82 

  393,60€ 10.6261.07 

   9.- Μουχτάρης 
∆ηµήτριος 

Απόδειξη δαπάνης 
99/02-11-2014 

Επείγουσες εργασίες καθα- 
ρισµού και αποµάκρυνσης 
πεσµένων  κλαδιών  δέντ- 
ρων  στα  πάνω  και  κάτω  
νεκροταφεία Ξηροποτάµου 
, ύστερα από δυνατό άνεµο 
και πτώση των κλαδιών 
πάνω στους τάφους και 
τους διαδρόµους. 

    80,00€ 10.6261.07 

                      Σύνολο  : 1974,40€  
 

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

ΑΔΑ: ΒΘΣ6Ω9Μ-ΝΧΤ
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