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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

205/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση   έκτακτων  δαπανών  

πάγιας προκαταβολής της ∆η- 

µοτικής  Κοινότητας  Ξηροπο-

τάµου. 

 

 

 

 

 

     
         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 12η  Ιουνίου  2015, ηµέρα   

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειο-
ψηφούντα  εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 
24079/09-06-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας, 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 6 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
2.    Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3.    Ηλιάδης Νικόλαος  
4.    Σολάκης Άγγελος 
5.    Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6.    Ζαχαριάδης  Παύλος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
 
      
 

          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. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
προεδρεύων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, εισάγοντας  το 10o θέµα  
της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 23254/04-06-
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. προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της ∆.Κ, έχει 
όπως παρακάτω 

 

    Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή , έως 31-05.-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 31-05-2015       
 

α/

α 

Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό  

σε Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

01. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

 δαπάνης  
52/23-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων αποχέτευσης λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 52 

  80,00€ 10.6261.07 

02. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη  

δαπάνης  

53/23-05-2015 

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

  70,00€ 10.6261.07 

 

03. 

Πάνος 

Χρήστος 

Απόδειξη  

δαπάνης  

54/23-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
λόγω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κατοικίες 
στο Ο.Τ. 78 Ξηροποτάµου 

  80,00€ 10.6261.07 

04. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη  

∆απάνης 

 55/23-05-2015 

Επείγον καθαρισµός δρόµου 
από µπάζα λόγω διάβρωσης 
τοίχου και  πρόκλησης ατυχη-
µάτων στο Ο.Τ. 56 Ξηροπο-
τάµου 

  70,00€ 10.6261.07 

05. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

 ∆απάνης 

 56/24-05-2015 

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 

06. Πάνος 

Χρήστος 

Απόδειξη 

 δαπάνης  

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων ύδρευσης λόγω 

  70,00€ 10.6261.07 
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57/24-05-2015 καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 27 

07. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη  

δαπάνης  

58/24-05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού του άλσους που βρίσ-
κεται στο Ο.Τ. 61 Ξηροποτά-
µου, (ακαθαρσίες - µπουκάλια 
και σπασµένα γυαλιά) ύστερα 
από διανυκτέρευση αθίγγανων 

  80,00€ 10.6261.07 

08. Σολάκη Ειρήνη Απόδειξη 

 ∆απάνης 

 59/24-05-2015 

Επείγον εργασίες καθαρισµού 
δυτικής περιφερειακής εισόδου 
Ξηροποτάµου, από πέτρες και 
φερτά υλικά, λόγω ξαφνικής 
νεροποντής και πρόκλησης 
ατυχηµάτων 

  70,00€ 10.6261.07 

09. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη  

∆απάνης 

 60/24-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων αποχέτευσης λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 40 
Ξηροποτάµου 

  80,00€ 10.6261.07 

10. Άρµεν 

Γεώργιος 

Τιµολόγιο  

Παροχής 

 υπηρεσιών  

131/24-05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθαρι-
σµού φρεατίων στο εσωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης Ξηροποτά-
µου, λόγω σπάσιµου κεντρικού 
σωλήνα επί της οδού Παύλου 
Μελά και πληµµυρισµού 
όµορων κατοικιών  

393,60€ 10.6261.07 

11. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης 62/30-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός δρόµου 
και αποµάκρυνση µπαζών λό-
γω µερικής κατολίσθησης τοι-
χίου αντιστήριξης  στο Ο.Τ. 38 
Ξηροποτάµου και πρόκλησης 
ατυχηµάτων 

  70,00€ 10.6261.07 

12. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη 

δαπάνης 63/30-

05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
λόγω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κατοικίες 
στο Ο.Τ. 71 

  80,00€ 10.6261.07 

13. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης 64/30-

05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων ύδρευσης λόγω κα-
ταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 71 

  70,00€ 10.6261.07 

14. Σολάκη Ειρήνη Απόδειξη 

δαπάνης 65/30-

05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού από κλαδιά δέντρων 
στα κάτω νεκροταφεία Ξηρο-
ποτάµου, ύστερα από ανεµο-
θύελλα και πτώση των κλα-
διών στους τάφους και τραυ-
µατισµού πολιτών 

  70,00€ 10.6261.07 

15. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης 66/31-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός βόρειας 
περιφερειακής οδού από µπά-
ζα και φερτά υλικά λόγω ισ-
χυρής νεροποντής και πρόκ-
λησης ατυχηµάτων  

  80,00€ 10.6261.07 

16. Αρναούτης Απόδειξη Επείγον καθαρισµός δύο φρε-  70,00€ 10.6261.07 
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Χρήστος δαπάνης 67/31-

05-2015 

ατίων όµβριων υδάτων στο 
Ο.Τ. 64 ύστερα από δυνατή 
βροχόπτωση και πληµµυρισ-
µού κατοικιών 

17. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης 68/31-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων ύδρευσης στο Ο.Τ. 64 
ύστερα από δυνατή βροχόπ-
τωση και πληµµυρισµού κα-
τοικιών 

  80,00€ 10.6261.07 

18. Άρµεν 

Γεώργιος 

Τιµολόγιο 

παροχής 
υπηρεσιών  

132/31-05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού φρεατίων στο δίκτυο 
αποχέτευσης Ξηροποτάµου, 
επί της οδού Αθηνάς, ύστερα 
από καταιγίδα και πληµµυρισ-
µό όµορων κατοικιών 

393,60€ 10.6261.07 

                      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 

   

                           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 31-05-2015       

    

α/

α 

Στοιχεία 

δικαιούχου 

Αριθµός 

παραστατικού 

Αιτία πληρωµής Ποσό  

σε Ευρώ 

Κωδικός 

αριθµός 

01. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

 δαπάνης  
52/23-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων αποχέτευσης λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 52 

  80,00€ 10.6261.07 

02. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη  

δαπάνης  

53/23-05-2015 

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

  70,00€ 10.6261.07 

 

03. 

Πάνος 

Χρήστος 

Απόδειξη  

δαπάνης  

54/23-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
λόγω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κατοικίες 

  80,00€ 10.6261.07 
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στο Ο.Τ. 78 Ξηροποτάµου 
04. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη  

∆απάνης 

 55/23-05-2015 

Επείγον καθαρισµός δρόµου 
από µπάζα λόγω διάβρωσης 
τοίχου και  πρόκλησης ατυχη-
µάτων στο Ο.Τ. 56 Ξηροπο-
τάµου 

  70,00€ 10.6261.07 

05. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

 ∆απάνης 

 56/24-05-2015 

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 

06. Πάνος 

Χρήστος 

Απόδειξη 

 δαπάνης  
57/24-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων ύδρευσης λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 27 

  70,00€ 10.6261.07 

07. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη  

δαπάνης  

58/24-05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού του άλσους που βρίσ-
κεται στο Ο.Τ. 61 Ξηροποτά-
µου, (ακαθαρσίες - µπουκάλια 
και σπασµένα γυαλιά) ύστερα 
από διανυκτέρευση αθίγγανων 

  80,00€ 10.6261.07 

08. Σολάκη Ειρήνη Απόδειξη 

 ∆απάνης 

 59/24-05-2015 

Επείγον εργασίες καθαρισµού 
δυτικής περιφερειακής εισόδου 
Ξηροποτάµου, από πέτρες και 
φερτά υλικά, λόγω ξαφνικής 
νεροποντής και πρόκλησης 
ατυχηµάτων 

  70,00€ 10.6261.07 

09. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη  

∆απάνης 

 60/24-05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων αποχέτευσης λόγω 
καταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 40 
Ξηροποτάµου 

  80,00€ 10.6261.07 

10. Άρµεν 

Γεώργιος 

Τιµολόγιο  

Παροχής 

 υπηρεσιών  

131/24-05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθαρι-
σµού φρεατίων στο εσωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης Ξηροποτά-
µου, λόγω σπάσιµου κεντρικού 
σωλήνα επί της οδού Παύλου 
Μελά και πληµµυρισµού 
όµορων κατοικιών  

393,60€ 10.6261.07 

11. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης 62/30-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός δρόµου 
και αποµάκρυνση µπαζών λό-
γω µερικής κατολίσθησης τοι-
χίου αντιστήριξης  στο Ο.Τ. 38 
Ξηροποτάµου και πρόκλησης 
ατυχηµάτων 

  70,00€ 10.6261.07 

12. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη 

δαπάνης 63/30-

05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων όµβριων υδάτων 
λόγω έντονης βροχόπτωσης 
και  εισροής νερού σε κατοικίες 
στο Ο.Τ. 71 

  80,00€ 10.6261.07 

13. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης 64/30-

05-2015 

Επείγουσα απόφραξη δύο 
φρεατίων ύδρευσης λόγω κα-
ταιγίδας και πληµµυρισµού 
κατοικιών στο Ο.Τ. 71 

  70,00€ 10.6261.07 
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14. Σολάκη Ειρήνη Απόδειξη 

δαπάνης 65/30-

05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού από κλαδιά δέντρων 
στα κάτω νεκροταφεία Ξηρο-
ποτάµου, ύστερα από ανεµο-
θύελλα και πτώση των κλα-
διών στους τάφους και τραυ-
µατισµού πολιτών 

  70,00€ 10.6261.07 

15. Τσαγιοπούλου 

∆ήµητρα 

Απόδειξη 

δαπάνης 66/31-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός βόρειας 
περιφερειακής οδού από µπά-
ζα και φερτά υλικά λόγω ισ-
χυρής νεροποντής και πρόκ-
λησης ατυχηµάτων  

  80,00€ 10.6261.07 

16. Αρναούτης 

Χρήστος 

Απόδειξη 

δαπάνης 67/31-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων όµβριων υδάτων στο 
Ο.Τ. 64 ύστερα από δυνατή 
βροχόπτωση και πληµµυρισ-
µού κατοικιών 

 70,00€ 10.6261.07 

17. Μήτρου 

Χριστιάν 

Απόδειξη 

δαπάνης 68/31-

05-2015 

Επείγον καθαρισµός δύο φρε-
ατίων ύδρευσης στο Ο.Τ. 64 
ύστερα από δυνατή βροχόπ-
τωση και πληµµυρισµού κα-
τοικιών 

  80,00€ 10.6261.07 

18. Άρµεν 

Γεώργιος 

Τιµολόγιο 

παροχής 
υπηρεσιών  

132/31-05-2015 

Επείγουσες εργασίες καθα-
ρισµού φρεατίων στο δίκτυο 
αποχέτευσης Ξηροποτάµου, 
επί της οδού Αθηνάς, ύστερα 
από καταιγίδα και πληµµυρισ-
µό όµορων κατοικιών 

393,60€ 10.6261.07 

                      Σύνολο  : 1.987,20  
 

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

ΑΔΑ: 7ΙΧΔΩ9Μ-9ΒΨ
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