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ΘΕΜΑ: 
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Ψήφιση πιστώσεων 

     
         Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 22ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 8.30 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την 
προεδρία του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την 23456/17-06-
2016 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου 
Δράμας, 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 : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.        Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος 
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Ζαχαριάδης Παύλος    
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος 

 
 
 
 
 

       Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. αντιπρόεδρος 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 εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα μέλη το υπ’ αριθμ. 23448/17-06-2016 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:  
 

15.6662.12 

Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την 
αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.000,00 

15.6265.01 Επισκευή-συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 500,40 

35.6041.02 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες) 8.900,00 

00.6737.08 Μεταβίβαση πίστωσης σε εφαρμ προγραμ σύμβ 
με Ε.Μ.Π με αντικείμ"Ερευνα του εφικτού 
ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών 
κινητοποιήσης αστικ.κοινωνιών απέναντι στις 
σημερινές προκλήσεις ποιότητας 
ζωής&περ/ντος.Ερευνητική συνεργ ΕΜΠ & Δ. 
Δράμας-δοκ.εφαρμογες 

56.000,00 

10.6261.01 
Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων 
(εργασίες-προμήθειες) 120,00 

20.6262.17 
Εργασίες μηχανικής σάρωσης οδών Δήμου 
Δράμας με αυτοκινούμενο σάρωθρο 24.241,99 

20.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 3.500,00 

70.01.6481.01 
Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-
λυκείου 136.373.81 

35.7131.01 

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού (χλοοκοπτικό 
τρακτέρ, χλοοκοπτικές μηχανές, τηλεσκοπικά 
αλυσοπρίονα, φυσητήρες, χορτοκοπτικές 
μηχανές, ψεκαστήρες πλάτης μπαταρίας) 14.880,00 

20.6671.03 Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών 992,00 

10.7133 Επιπλα - σκεύη 1.120,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 248.628,20  

                                                                                                                               »   
           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 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος ανέφερε ότι 
δεν ψηφίσει τον Κ.Α. 20.6262.17.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, ο οποίος 
ανέφερε ότι δεν ψηφίσει τον Κ.Α. 20.6262.17.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ α   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

 Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε  βάρος των αντίστοιχων  Κ.Α.  
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15.6662.12 

Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την 
αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.000,00 

15.6265.01 Επισκευή-συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 500,40 

35.6041.02 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες) 8.900,00 

00.6737.08 Μεταβίβαση πίστωσης σε εφαρμ προγραμ σύμβ 
με Ε.Μ.Π με αντικείμ"Ερευνα του εφικτού 
ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών 
κινητοποιήσης αστικ.κοινωνιών απέναντι στις 
σημερινές προκλήσεις ποιότητας 
ζωής&περ/ντος.Ερευνητική συνεργ ΕΜΠ & Δ. 
Δράμας-δοκ.εφαρμογες 

56.000,00 

10.6261.01 
Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων 
(εργασίες-προμήθειες) 120,00 

20.6262.17 
Εργασίες μηχανικής σάρωσης οδών Δήμου 
Δράμας με αυτοκινούμενο σάρωθρο 24.241,99 

20.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 3.500,00 

70.01.6481.01 
Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-
λυκείου 136.373.81 

35.7131.01 

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού (χλοοκοπτικό 
τρακτέρ, χλοοκοπτικές μηχανές, τηλεσκοπικά 
αλυσοπρίονα, φυσητήρες, χορτοκοπτικές 
μηχανές, ψεκαστήρες πλάτης μπαταρίας) 14.880,00 

20.6671.03 Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών 992,00 

10.7133 Επιπλα - σκεύη 1.120,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 248.628,20  
 

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