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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

121/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση   έκτακτων  δαπανών  

πάγιας προκαταβολής της ∆η – 

µοτικής Κοινότητας Ξηροποτά-

µου. 

 

 

 

 

 

     
        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Απριλίου  2015, ηµέρα   
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
14405/03-04-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 
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 8 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη 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 παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      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, καθώς και στα έκτακτα.   
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Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 7o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 13871/31-03-2015 έγγραφο  της ∆ηµοτικής  
Κοινοτητας Ξηροποτάµου, σχετικά µε την έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας 
προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινοτητας Ξηροποτάµου, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά. 

 

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

 

    Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή , έως 30-03.-2015 , προκειµένου να εκδοθεί 
ισόποσο χρηµατικό ένταλµα σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 10.6261.07 « ∆απάνες 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου,  που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή», 
µε το ποσό των 1.987,20 € του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015, 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  ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΥ  ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ  ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΞΟ∆Α 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΕΩΣ 30-03-2015       

Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό σε 
Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

Τσαγιοπούλο
υ ∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

01/21-02-2015 

Επείγον καθαρισµός κεντρικής 
εισόδου του οικισµού από πέτ-
ρες και φερτά υλικά, λόγω ξαφ-
νικής νεροποντής και πρόκλη-
σης τροχαίων ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

02/21-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων ύδρευσης στο Ο.Τ. 46 
Ξηροποτάµου λόγω καταιγίδας 
και πληµµυρισ-µού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

03/21-02-2015 

Επείγουσες εργασίες επισκευ-
ής παιχνιδιών παιδικής χαράς 
(τσουλήθρας-κούνιας ) στο 
Ο.Τ. 37  Ξηροποτάµου, λόγω 
ασφάλειας των παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Σολάκη 

Ειρήνη 

Απόδειξη 

δαπάνης  

04/21-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δυτικής 
περιφερειακής οδού από πέτ-
ρες και µπάζα, λόγω ξαφνικής 
βροχόπτωσης και πρόκλησης 
ατυχηµάτων 

    80,00€ 10.6261.07 

Τσαγιοπούλο
υ ∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

05/22-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δρόµου 
από µπάζα λόγω κατολίσθη-
σης τοίχου και  πρόκλησης α-
τυχηµάτων στο Ο.Τ. 72 
Ξηροποτάµου 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

06/22-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων αποχέτευσης στο Ο.Τ. 
51 ύστερα από δυνατή βρο-
χόπτωση και πληµµυρισµού 
κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 
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Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

07/22-02-2014 

Επείγουσες εργασίες επισκευ-
ής παιχνιδιών παιδικής χαράς 
(κούνιας – τραµπάλας) στο 
Ο.Τ. 94  Ξηροποτάµου, λόγω 
ασφάλειας των παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Γερασίµου 

Αντώνιος 

Τιµολόγιο 

παροχής 

υπηρεσιών  

127/22-02-2015 

Επείγουσες εργασίες καθαρισ-
µού και αποµάκρυνσης πεσµέ-
νων κλαδιών δέντρων στα κά-
τω νεκροταφεία Ξηροποτάµου, 
ύστερα από δυνατό άνεµο και 
πτώση των κλαδιών πάνω 
στους τάφους και τους διαδρό-
µους και τραυµατισµού πολι-
τών  

  393,60€ 10.6261.07 

Τσαγιοπούλο
υ ∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

09/28-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δρό-µου 
και αποµάκρυνση µπαζών λό-
γω κατολίσθησης τοίχου (Ο.Τ. 
52) και πρόκλησης ατυχηµά-
των 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

10/28-02-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
λόγω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κατοικίες 
στο Ο.Τ. 44 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

11/28-02-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων αποχέτευσης λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 78 

    80,00€ 10.6261.07 

Σολάκη 

Ειρήνη 

Απόδειξη 

δαπάνης 

 12/28-02-2015 

Επείγον εργασίες καθαρισµού 
ανατολικής περιφερειακής ει-
σόδου Ξηροποτάµου, από 
πέτρες και φερτά υλικά, λόγω 
ξαφνικής νεροποντής και 
πρόκλησης ατυχηµάτων 

    80,00€ 10.6261.07 

Τσαγιοπούλο
υ ∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

13/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός κεντρικής 
εισόδου του οικισµού από πέτ-
ρες και φερτά υλικά, λόγω ξαφ-
νικής νεροποντής και πρόκλη-
σης τροχαίων ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

14/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων όµβριων υδάτων στο 
Ο.Τ. 68 ύστερα από δυνατή 
βροχόπτωση και πληµµυρισ-
µού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

15/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων αποχέτευσης στο Ο.Τ. 
52 ύστερα από δυνατή βρο-
χόπτωση και πληµµυρισµού 
κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Πάνος 

Χρήστος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

16/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων ύδρευσης στο Ο.Τ. 44 
λόγω καταιγίδας και πληµµυ-
ρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Γερασίµου Τιµολόγιο Επείγουσες εργασίες απόµάκ-   393,60€ 10.6261.07 
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Αντώνιος παροχής 

υπηρεσιών  

128/01-03-2015 

ρυνσης µπαζών και απόκα-
τάστασης βατότητας δρόµου, 
λόγω καθίζησης τοιχίου αντισ-
τήριξης στο Ο.Τ. 46 Ξηροπο-
τάµου 

                     Σύνολο  : 1.987,20€    
Με την αριθ. 44/09-02-2015 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, 
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

                     Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής Χαραλαµπίδη Ανδρέα ότι, 
ψηφίζει το θέµα µόνο ως λογιστική αποτύπωση διότι, δεν γνωρίζει εάν έγιναν οι 
αναφερόµενες εργασίες, προσθέτοντας ότι σε κάθε έκτακτη δαπάνη που θα προκύπτει, 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 Ξηροποτάµου και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, 
προκειµένου να εκδοθεί ισόποσο χρηµατικό ένταλµα, ύψους 1.987,20 € σε βάρος της  
πίστωσης µε Κ.Α.  10.6261.07 «∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου, που 
πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή» η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.  44/09-02-
2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΥ  ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ  ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΞΟ∆Α 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΕΩΣ 30-03-2015       
    

Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό σε 
Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

01/21-02-2015 

Επείγον καθαρισµός κεντρι-
κής εισόδου του οικισµού α-
πό πέτρες και φερτά υλικά, 
λόγω ξαφνικής νεροποντής 
και πρόκλησης τροχαίων 
ατυχηµάτων. 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

02/21-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων ύδρευσης στο 
Ο.Τ. 46 Ξηροποτάµου λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισ-
µού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

03/21-02-2015 

Επείγουσες εργασίες επισ-
κευής παιχνιδιών παιδικής 
χαράς (τσουλήθρας-κούνιας 
) στο Ο.Τ. 37  Ξηροποτά-
µου, λόγω ασφάλειας των 
παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Σολάκη Απόδειξη Επείγον καθαρισµός δυτι-
κής περιφερειακής οδού α-

    80,00€ 10.6261.07 
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Ειρήνη δαπάνης  

04/21-02-2015 

πό πέτρες και µπάζα, λόγω 
ξαφνικής βροχόπτωσης και 
πρόκλησης ατυχηµάτων 

Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

05/22-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δρό-
µου από µπάζα λόγω κατο-
λίσθησης τοίχου και  πρόκ-
λησης ατυχηµάτων στο Ο.Τ. 
72 Ξηροποτάµου 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

06/22-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων αποχέτευσης στο 
Ο.Τ. 51 ύστερα από δυνατή 
βροχόπτωση και πληµµυ-
ρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

07/22-02-2014 

Επείγουσες εργασίες επισ-
κευής παιχνιδιών παιδικής 
χαράς (κούνιας – τραµπά-
λας) στο Ο.Τ. 94  Ξηροπο-
τάµου, λόγω ασφάλειας των 
παιδιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Γερασίµου 

Αντώνιος 

Τιµολόγιο 

παροχής 

υπηρεσιών  

127/22-02-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού και αποµάκρυνσης 
πεσµένων κλαδιών δέντρων 
στα κάτω νεκροταφεία Ξη-
ροποτάµου, ύστερα από δυ-
νατό άνεµο και πτώση των 
κλαδιών πάνω στους τάφο-
υς και τους διαδρόµους και 
τραυµατισµού πολιτών  

  393,60€ 10.6261.07 

Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

09/28-02-2015 

Επείγον καθαρισµός δρό-
µου και αποµάκρυνση µπα-
ζών λόγω κατολίσθησης το-
ίχου (Ο.Τ. 52) και πρόκλη-
σης ατυχηµάτων 

    80,00€ 10.6261.07 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

10/28-02-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
λόγω έντονης βροχόπτω-
σης και  εισροής νερού σε 
κατοικίες στο Ο.Τ. 44 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

11/28-02-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων αποχέτευσης λό-
γω καταιγίδας και πληµµυ-
ρισµού κατοικιών στο Ο.Τ. 
78 

    80,00€ 10.6261.07 

Σολάκη 

Ειρήνη 

Απόδειξη 

δαπάνης 

 12/28-02-2015 

Επείγον εργασίες καθαρισ-
µού ανατολικής περιφερει-
ακής εισόδου Ξηροποτά-
µου, από πέτρες και φερτά 
υλικά, λόγω ξαφνικής νερο-
ποντής και πρόκλησης ατυ-
χηµάτων 

    80,00€ 10.6261.07 

Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης  

13/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός κεντ-
ρικής εισόδου του οικισµού 
από πέτρες και φερτά υλικά, 
λόγω ξαφνικής νεροποντής 

    80,00€ 10.6261.07 
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και πρόκλησης τροχαίων 
ατυχηµάτων. 

Αρναούτης 

Άγγελος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

14/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
στο Ο.Τ. 68 ύστερα από δυ-
νατή βροχόπτωση και 
πληµµυρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης  

15/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων αποχέτευσης στο 
Ο.Τ. 52 ύστερα από δυνατή 
βροχόπτωση και πληµµυ-
ρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Πάνος 

Χρήστος 

Απόδειξη 

δαπάνης  

16/01-03-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο 
φρεατίων ύδρευσης στο 
Ο.Τ. 44 λόγω καταιγίδας και 
πληµµυρισµού κατοικιών 

    80,00€ 10.6261.07 

Γερασίµου 

Αντώνιος 

Τιµολόγιο 

παροχής 

υπηρεσιών  

128/01-03-2015 

Επείγουσες εργασίες από-
µάκρυνσης µπαζών και 
απόκατάστασης βατότητας 
δρόµου, λόγω καθίζησης 
τοιχίου αντιστήριξης στο 
Ο.Τ. 46 Ξηροποτάµου 

  393,60€ 10.6261.07 

                     Σύνολο  : 1.987,20€  
 

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

ΑΔΑ: 7Ω2ΤΩ9Μ-Γ4Π
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