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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης /23-05-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

106/2016
:

ΘΕΜΑ:

Ψήφιση πιστώσεων

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από την αριθμ. πρωτ.18792/18-05-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.

Ηλιάδης Νικόλαος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του
και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.Βασιλειάδης Αναστάσιος.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.

ΑΔΑ: 77Χ4Ω9Μ-Μ42
Μετά από πρόταση του προέδρου αυτής και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα της ψήφισης πιστώσεων, θεωρηθεί κατεπείγον και
συζητηθεί ως έβδομο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ.
19393/23-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, το
οποίο έχει όπως παρακάτω, και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
«Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σχετικά με τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης:

30.6162.02
50.7135.01

Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών δόμησης δημοτικών κτιρίων
Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00
2.500,00
4.500,00

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας

Αποφασίζει

ομόφωνα

 Ψηφίζει τήν παρακάτω πίστωση σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α.

30.6162.02
50.7135.01

Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών δόμησης δημοτικών κτιρίων
Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00
2.500,00
4.500,00

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

