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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   33 /17-11-2014   
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  751/2014 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Νοεμβρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα 
και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 
60349/12-11-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου 
Δράμας, 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: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Μουρβετίδης Μιχαηλ 
3. Ηλιάδη Νικόλαο 
4. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
5. Σολάκη Άγγελο 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
7. Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
8. Ζαχαριάδη Παύλο 
9. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
Ουδείς 
 
Το τακτικό μέλος κ. Καραμπατζάκης Δημήτριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 
Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
Το τακτικό μέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 
Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
  

Έκτακτες δαπάνες πάγιας 
προκαταβολής Τοπικής Κοι-
νότητας Σιδηρονέρου 
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Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας  το 5o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 59756/10-11-2014 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου, 
σχετικά με τις «Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου», 
και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της ΤΚ, έχει όπως 
παρακάτω: 

 

« Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών  που πληρώθηκαν από την 
πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας  Σιδηρονέρου έως 3-11-2014, προκειμένου να εκδοθεί 
ισόποσο χρηματικό ένταλμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 10.6261.19 «Δαπάνες Τοπι-
κή Κοινότητας Σιδηρονέρου  που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή» με το ποσό των 
996,30 ευρώ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
173 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15-06-1957.» 
Αναλυτικά: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ  ΕΩΣ  3-11-2014 

 

Α/Α Στοιχεία δικαιούχου Αριθμός 

Παραστατικού 

 

Αιτία πληρωμής Ποσό Κωδικός 

1.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 21/25-10-2014 Επείγουσες εργασίες κα-

θαρισμού αγροτικής οδο-

ποιίας από καταπτώσεις 

μετά από έντονη  βροχό-

πτωση στον Καλλίκαρ-

πο.        

246,00 10.6261.16 

2.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 22/26-10-2014 Επείγουσα άρση κατάπτω-

σης και καθαρισμού αγρο-

τικής οδοποιίας από φερτά 

υλικά εντός οικισμού Ορο-

πεδίου μετά από έντονη 

βροχόπτωση.  

246,00 10.6261.16 

3.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 24/1-11-2014 Επείγουσες εργασίες κα-

θαρισμού αγροτικής οδο-

ποιίας από καταπτώσεις 

μετά από έντονη βροχό-

πτωση στον Οικ. Καλλι-

κάρπου . 

246,00 10.6261.16 

4.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 24/2-11-2014 Επείγουσες εργασίες κα-

θαρισμού  αγροτικής οδο-

ποιίας από φερτά υλικά 

μετά από έντονη  βροχό-

πτωση στον Οικ. Κόκκινα. 

258,30 10.6261.16 

   ΣΥΝΟΛΟ 996,00  

 
Με την αριθμ. 25/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε πάγια προκα-
ταβολή για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Δράμας. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15-06-1957, την 25/2014 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής και την εισήγηση της υπηρεσίας 
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 Με την παρατήρηση του μέλους της Επιτροπής κ. Χαραλαμπίδη Ανδρέα: «Ψηφίζω μόνο 
την λογιστική αποτύπωση που είναι γραμμένη στο έγγραφο που φαίνεται για την δαπάνη διότι 
δεν γνωρίζω εάν έγινε η εργασία. Πρόταση μου σε κάθε έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, εί-
ναι ότι 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 Τοπικής 
Κοινότητας Σιδηρονέρου και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να 
εκδοθεί ισόποσο χρηματικό ένταλμα, ύψους 996,00 € σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 10.6261.16 
«Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή» 
 η οποία συστάθηκε με την 25/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ  ΕΩΣ  3-11-2014 

 
Α/Α Στοιχεία δικαιούχου Αριθμός 

Παραστατικού 

 

Αιτία πληρωμής Ποσό Κωδικός 

1.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 21/25-10-2014 Επείγουσες εργασίες καθα-

ρισμού αγροτικής οδοποιίας 

από καταπτώσεις μετά από 

έντονη  βροχόπτωση στον 

Καλλίκαρπο.        

246,00 10.6261.16 

2.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 22/26-10-2014 Επείγουσα άρση κατάπτω-

σης και καθαρισμού αγροτι-

κής οδοποιίας από φερτά 

υλικά εντός οικισμού Ορο-

πεδίου μετά από έντονη 

βροχόπτωση.  

246,00 10.6261.16 

3.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 24/1-11-2014 Επείγουσες εργασίες καθα-

ρισμού αγροτικής οδοποιίας 

από καταπτώσεις μετά από 

έντονη βροχόπτωση στον 

Οικ.Καλλικάρπου . 

246,00 10.6261.16 

4.  Ζιγκιριάδης Γεώργιος 24/2-11-2014 Επείγουσες εργασίες καθα-

ρισμού  αγροτικής οδοποιίας 

από φερτά υλικά μετά από 

έντονη  βροχόπτωση στον 

Οικ. Κόκκινα. 

258,30 10.6261.16 

   ΣΥΝΟΛΟ 996,00  

 
 
 

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