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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

785/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  δαπανών που πλη-

ρώθηκαν από την πάγια προ-

καταβολή της ∆ηµοτικής  Κοι-
νότητας ∆ράµας. 
 

 

 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα 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 63455/27-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου , 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 7 µέλη : 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
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.   
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            Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 19o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 63362/27-11-2014 έγγραφο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ράµας, σχετικά µε την «Έγκριση  δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή της ∆ηµοτικής  Κοινότητας ∆ράµας», και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά. 

 

            Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της ∆Κ, έχει 
όπως παρακάτω : 
 

    Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή , Νοεµβρίου προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο 
χρηµατικό ένταλµα σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 10.6261.05 « ∆απάνες ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ράµας  που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή», µε το ποσό των 
885,60 € 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:   
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α 
 ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΡΑΜΑΣ     - Νοέµβριος 

 
A/
A 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

1. Τρίµης 
Κων/νος  

Τιµολόγιο 2αροχής 
υ2ηρεσιών 
151/16-11-2014 

Έκτακτος καθαρισ-
µός δεύτερης 2λατεί-
ας δήµου ∆ράµας 
µετά α2ό δυνατή 
βροχό2τωση λόγω 
ε2ικινδυνότητας για 
τους 2εζούς    

332,10 10.6261.05 

2. Τρίµης 
Κων/νος 

Τιµολόγιο 2αροχής 
υ2ηρεσιών 
155/22-11-2014 

Έκτακτη α2οµάκ-
ρυνση σ2ασµένων 
δένδρων και κλαδι-
ών και κο2ή ξερών 
δένδρων α2ό 2τώση 
τους και καθαρισµός 
2άρκου 2ρασίνου 
στην 2εριοχή του 
σταθµού µετά α2ό 
έκτακτα και ε2ικίν-
δυνα καιρικά φαινό-
µενα    

276,75 10.6261.05 

3. Τρίµης 
Κων/νος 

Τιµολόγιο 2αροχής 
υ2ηρεσιών 
156/23-11-2014 

Έκτακτη α2οµάκ-
ρυνση σ2ασµένων 
δενδρων και κλαδι-
ών και κο2ή ξερών 
δένδρων α2ό 2τώση 
τους και καθαρισµός 
2άρκου 2ρασίνου 

276,75 10.6261.05 
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στην 2εριοχή του 
σταθµού µετά α2ό 
έκτακτα και ε2ικίν-
δυνα καιρικά φαινό-
µενα    

  ΣΥΝΟΛΟ  885,60  
 

 
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 : «Ψηφίζω µόνο την λογιστική 
αποτύπωση που είναι γραµµένη στο έγγραφο 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 να γίνει 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 ∆ηµοτικής 
 Κοινότητας ∆ράµας και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, προκειµένου να 
εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα, ύψους 885.60 € σε βάρος της  πίστωσης µε Κ.Α.  
10.6261.05 «∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας που πληρώνονται  από την πάγια 
προκαταβολή» η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.  23/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΡΑΜΑΣ     - Νοέµβριος 

 
A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

1 Τρίµης 
Κων/νος  

Τιµολόγιο 2αροχής 
υ2ηρεσιών 
151/16-11-2014 

Έκτακτος καθαρισ-
µός δεύτερης 2λα-
τείας δήµου ∆ρά-
µας µετά α2ό δυνα-
τή βροχό2τωση λό-
γω ε2ικινδυνότητας 
για τους 2εζούς    

332,10 10.6261.05 

2 Τρίµης 
Κων/νος 

Τιµολόγιο 2αροχής 
υ2ηρεσιών 
155/22-11-2014 

Έκτακτη α2οµάκ-
ρυνση σ2ασµένων 
δένδρων και κλαδι-
ών και κο2ή ξερών 
δένδρων α2ό 2τώ-
ση τους και καθα-
ρισµός 2άρκου 

276,75 10.6261.05 
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2ρασίνου στην 2ε-
ριοχή του σταθµού 
µετά α2ό έκ-τακτα 
και ε2ικίνδυνα και-
ρικά φαινόµενα    

3 Τρίµης 
Κων/νος 

Τιµολόγιο 2αροχής 
υ2ηρεσιών 
156/23-11-2014 

Έκτακτη α2οµάκ-
ρυνση σ2ασµένων 
δενδρων και κλαδι-
ών και κο2ή ξερών 
δένδρων α2ό 2τώ-
ση τους και καθα-
ρισµός 2άρκου 
2ρασίνου στην 2ε-
ριοχή του σταθµού 
µετά α2ό έκτακτα 
και ε2ικίνδυνα και-
ρικά φαινόµενα    

276,75 10.6261.05 

  ΣΥΝΟΛΟ  885,60    
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 
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