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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

25/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ψήφιση πιστώσεων  

     
      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 27η  Ιανουαρίου  2015, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
µετά από την 2921/23-01-2015  γραπτή πρόσκλησή 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 8 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Ηλιάδης Νικόλαος 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
7. Ζαχαριάδης Παύλος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
      
 

        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. 
 

     Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 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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Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Ψήφιση πιστώσεων» θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως πρώτο  έκτακτο  για λήψη απόφασης.  
 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
3170 / 26-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε το θέµα περί «Ψήφισης πιστώσεων» και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 

«Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:  
 

20.6279.01 Καθαρισµός (χηµικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς       9.000,00 

10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυ(ώσεων          824,59 

10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευ(ρε(ισµού       6.348,65 

15.6699.03 

Προµήθεια  (λαστικών σάκων τροφίµων για το 

Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης        1.198,02 

20.6699.03 Προµήθεια (λαστικών σάκων α(ορριµµάτων        9.102,00 

00.6736.01 

Μεταβίβαση (ίστωσης στη ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε 

εφαρµογή (ρογραµµατικής σύµβασης      60.333,55 

      ΣΥΝΟΛΟ      86.806,81                 
           
           Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

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

 

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

20.6279.01 Καθαρισµός (χηµικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς       9.000,00 

10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυ(ώσεων          824,59 

10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευ(ρε(ισµού       6.348,65 

15.6699.03 

Προµήθεια  (λαστικών σάκων τροφίµων για το 

Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης        1.198,02 

20.6699.03 Προµήθεια (λαστικών σάκων α(ορριµµάτων        9.102,00 

00.6736.01 

Μεταβίβαση (ίστωσης στη ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. 
     60.333,55 
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σε εφαρµογή (ρογραµµατικής σύµβασης 

      ΣΥΝΟΛΟ      86.806,81                 

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