
  
                                                Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   19ης /08-08-2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Αριθμός Απόφασης: 

 
 

167/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

Ψήφιση πιστώσεων 

        Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8η  Αυγούστου  2016, ημέρα   Δευτέ-
ρα και ώρα 10.00 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.29975/03-08-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθέ-
να από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
4.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την α-
πουσία του και έτσι κλήθηκε 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. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        Μετά από πρόταση του  προέδρου αυτής και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, α-
ποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα  της ψήφισης πιστώσεων, θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως έκτο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.  

         
          Στη συνέχεια ο πρόεδρος, παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’  αριθμ. 
30326/08-08-2016 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:  
 

10.7133 Επιπλα - σκεύη 950,00 

15.7135.04 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 650,00 

 40.7111.01  Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων 14.999,66  

00.6737.07 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ 
προγρ/τικής για εκπόνηση έργου "Εκτίμηση υ-
δρολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών  φυ-
σικού υδατορέματος που διαρρέει το Μυλοπότα-
μο μέχρι Κουδούνια και προσδιορισμός οοϋδρο-
λογικών δεικτών της παρόχθιας βλάστησης" 67,00 

20.6262.01 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 84,35 

20.6262.04 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών 
ιστών Εθνικού Δικτύου 200,00 

30.6262.10 Εργασίες διαγράμμισης οδών 160,00 

00.6032 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαι-
ρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές των ειδικών συνεργατών και 
ειδικών συμβούλων 3.673,92 

00.6715.01 
Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δρά-
μας (άρθρο 103 Ν.3852/2010) 50.000,00  

00.6133 
Αποζημίωση μελών και γραμματέα φορολογικών 
επιτρoπών 1.250,00 

15.6162.06 

Έρευνα, καταγραφή και συλλογή υλικού τεκμηρί-
ωσης της ιδιαίτερης  πολιτισμικής ταυτότητας της 
πόλης της Δράμας 24.552,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 96.586,93 
 

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 
 

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

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

     

10.7133 Επιπλα - σκεύη 950,00 

15.7135.04 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 650,00 

 40.7111.01  Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων 14.999,66  

00.6737.07 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ 
προγρ/τικής για εκπόνηση έργου "Εκτίμηση υ-
δρολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών  φυ-
σικού υδατορέματος που διαρρέει το Μυλοπότα-
μο μέχρι Κουδούνια και προσδιορισμός οοϋδρο-
λογικών δεικτών της παρόχθιας βλάστησης" 67,00 

20.6262.01 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 84,35 
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20.6262.04 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών 
ιστών Εθνικού Δικτύου 200,00 

30.6262.10 Εργασίες διαγράμμισης οδών 160,00 

00.6032 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαι-
ρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές των ειδικών συνεργατών και 
ειδικών συμβούλων 3.673,92 

00.6715.01 
Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δρά-
μας (άρθρο 103 Ν.3852/2010) 50.000,00  

00.6133 
Αποζημίωση μελών και γραμματέα φορολογικών 
επιτρoπών 1.250,00 

15.6162.06 

Έρευνα, καταγραφή και συλλογή υλικού τεκμηρί-
ωσης της ιδιαίτερης  πολιτισμικής ταυτότητας της 
πόλης της Δράμας 24.552,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 96.586,93 

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