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Αριθµός Απόφασης : 837/2014 Θέµα : Ψήφιση πιστώσεων 

 
 

 
     

  Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 15ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 
66110/12-12-2014 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη  Ελευθέ- 
ριου , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και  δηµοσιε- 
ύθηκε 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 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
    
 
 
 
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.   
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O κ. πρόεδρος, εισηγούµενος το 34ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 65708 / 10 -12-2014 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά 
µε το θέµα περί ψήφισης πιστώσεων  ,  το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 

         «Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω 

 πιστώσεων:  

  

00.6715.05 Ε	ιχορήγηση  Πολιτιστικού Οργανισµού - Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας 

  119.606,50  

10.6462 ∆ηµοσίευση 	ροκηρύξεων        5.000,00 

10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση      20.000,00 

15.6021.01 Α	οδοχές υ	αλλήλων αορίστου χρόνου         8.647,50 

15.6422 Οδοι	ορικά έξοδα και α	οζηµίωση µετακινούµενων 
υ	αλλήλων 

           700,00 

15.6462 ∆ηµοσίευση 	ροκηρύξεων          1.000,00 

20.6021 Τακτικές α	οδοχές (	εριλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά ε	ιδόµατα) 

         7.189,00 

20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και 	αραγωγικής διαδικασίας 

       50.000,00 

20.6422 Οδοι	ορικά έξοδα και α	οζηµίωση µετακινούµενων 
υ	αλλήλων 

            350,00 

35.6021.01 Α	οδοχές υ	αλλήλων αορίστου χρόνου                                                                                                                   6.545,50  

40.6422 
Οδοι	ορικά έξοδα και α	οζηµίωση µετακινούµενων 
υ	αλλήλων              950,00 

                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 
          

219.988,50€ 

 

>> 

          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 
 

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

 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε  βάρος των αντίστοιχων  Κ.Α 

00.6715.05 Ε	ιχορήγηση  Πολιτιστικού Οργανισµού - Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας 

  119.606,50  

10.6462 ∆ηµοσίευση  	ροκηρύξεων        5.000,00 

10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση      20.000,00 

15.6021.01 Α	οδοχές υ	αλλήλων αορίστου χρόνου         8.647,50 
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15.6422 Οδοι	ορικά έξοδα και α	οζηµίωση µετακινούµενων 
υ	αλλήλων 

           700,00 

15.6462 ∆ηµοσίευση 	ροκηρύξεων          1.000,00 

20.6021 Τακτικές α	οδοχές (	εριλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά ε	ιδόµατα) 

         7.189,00 

20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και 	αραγωγικής διαδικασίας 

       50.000,00 

20.6422 Οδοι	ορικά έξοδα και α	οζηµίωση µετακινούµενων 
υ	αλλήλων 

            350,00 

35.6021.01 Α	οδοχές υ	αλλήλων αορίστου χρόνου                                                                                                                   6.545,50  

40.6422 
Οδοι	ορικά έξοδα και α	οζηµίωση µετακινούµενων 
υ	αλλήλων              950,00 

                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 
          

219.988,50€ 

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