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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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:

114/2016
:

ΘΕΜΑ:

Ψήφιση πιστώσεων

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 η 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.
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα
μέλη το υπ’ αριθμ. 18851/18-05-2016 έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπ.–Τμήματος
Προμηθειών του Δήμου Δράμας σχετικά με το θέμα περί ψήφισης πιστώσεων, το οποίο
έχει όπως παρακάτω:
« Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σχετικά με τη διάθεση των παρακάτω
πιστώσεων:
10.6611
30.6662.31
10.7133
30.6662.09
50.6061

20.6022.01
30.7413.08
10.7133
15.7135.04

20.7413.03

00.6737.02

20.7135.13
10.6699.02

Προμήθεια βιβλίων κλπ
Προμήθεια κρασπέδων και υλικών
πλακοστρώσεων
Επιπλα – σκεύη
Προμήθεια υλικών σήμανσης - αρίθμησης και
ονοματοδοσίας οδών
Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου
Έπιπλα - σκεύη
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Μελέτη
αξιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία
πράσινων σημείων στον Δήμο Δράμας"
Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρμογή
προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο
ερευνητικό πρόγραμμα για τη συμμετοχή της
σχολικής κοινότητας στην οικολογική και
παιδαγωγική αναβάθμιση αύλειων χώρων
σχολείων της Δράμας
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου
συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού
διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας
Προμήθεια άλατος (αφαλάτωση δικτύου
δημαρχείου)
ΣΥΝΟΛΟ

75,00
3.000,00
170,00
6.450,00
4.100,00

3.000,00
27.451,94
130,00
1.980,00

6.000,00

8.000,00

50.000,00

500,00
110.856,94
»
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
Αποφασίζει


ομόφωνα

Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α.
10.6611

Προμήθεια βιβλίων κλπ

75,00
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30.6662.31
10.7133
30.6662.09
50.6061

20.6022.01
30.7413.08
10.7133
15.7135.04

20.7413.03

00.6737.02

20.7135.13
10.6699.02

Προμήθεια κρασπέδων και υλικών
πλακοστρώσεων
Επιπλα – σκεύη
Προμήθεια υλικών σήμανσης - αρίθμησης και
ονοματοδοσίας οδών
Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου
Έπιπλα - σκεύη
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Μελέτη
αξιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία
πράσινων σημείων στον Δήμο Δράμας"
Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρμογή
προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο
ερευνητικό πρόγραμμα για τη συμμετοχή της
σχολικής κοινότητας στην οικολογική και
παιδαγωγική αναβάθμιση αύλειων χώρων
σχολείων της Δράμας
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου
συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού
διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας
Προμήθεια άλατος (αφαλάτωση δικτύου
δημαρχείου)
ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00
170,00
6.450,00
4.100,00

3.000,00
27.451,94
130,00
1.980,00

6.000,00

8.000,00

50.000,00
500,00
110.856,94

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

