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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   31ης /09-12-2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

 
Αριθμός Απόφασης: 

 
 

261/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

Έγκριση  έκτακτων  δαπανών 
πάγιας προκαταβολής της Δη- 
μοτικής Κοινότητας Δράμας. 

 

     
     

                Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα   
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. 
Δράμας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από 
την αριθμ. πρωτ. 50213/05-12-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου 
Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , 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 : 

 
 
          

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος  
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας    

    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
    3.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

        Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,  
γραμματέως  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, ο κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης   

 
 
 
        
 
 
 

           

ΑΔΑ: Ω44ΕΩ9Μ-7ΞΦ



        Ο αντιπρόεδρος εισάγοντας το το 5o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 50295/05-12-2016 έγγραφο της Δημοτικής  Κοινοτητας 
Δράμας, σχετικά με την έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής 
Κοινοτητας Δράμας, και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

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

       Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκαν δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν 
από την πάγια προκαταβολή , μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να 
εκδοθεί ισόποσο χρηματικό ένταλμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 10.6261.05 « Δαπάνες 
Δημοτικής Κοινότητας  Δράμας που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή», με το ποσό 
των 2,232,00 € του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
173 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15-06-1957. 
 

Αναλυτικά:   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

1.  Σιδηρόπουλος 
Ματθαίος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών 
 98/15-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός της 
γέφυρας Αρκαδικού και Νε-
ογάλ του ρέματος Καλλι-
φύτου, ύστερα από έντονα 
καιρικά φαινόμενα. Απομάκ-
ρυνση φερτών υλικών και 
ρίζες από δέντρα τα οποία 
είχαν κλείσει τα στόμια των 
σωλήνων 

310,00 10.6261.05 

2.  Σιδηρόπουλος 
Ματθαίος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
99/16-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός της 
γέφυρας Αρκαδικού και Νε-
ογάλ του ρέματος Καλλι-
φύτου, ύστερα από έντονα 
καιρικά φαινόμενα. Απομάκ-
ρυνση φερτών υλικών και 
ρίζες από δέντρα τα οποία 
είχαν κλείσει τα στόμια των 
σωλήνων 

310,00 10.6261.05 

3.  Γεωργιάδης 
Μιχαήλ 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
10/22-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και α-
πομάκρυνση κλαδιών δέντ-
ρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαινό-
μενα 

248,00 10.6261.05 

4.  Γεωργιάδης 
Μιχαήλ 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
11/23-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση κλαδιών δέν-
τρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαινό-
μενα 

248,00 10.6261.05 
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5.  Άντζας 
Γεώργιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
163/12-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση φερτών υλι-
κών (κατολισθήσεις) στη δη-
μοτική οδό Ταξιαρχών, μετά 
από επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα 

310,00 10.6261.05 

6.  Άντζας 
Γεώργιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
164/13-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και α-
πομάκρυνση φερτών υλικών 
(κατολισθήσεις) στη δημοτική 
οδό Ταξιαρχών, μετά από 
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 

310,00 10.6261.05 

7.  Παπαδόπουλος 
Αναστάσιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
43/26-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση κλαδιών δέν-
τρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαινό-
μενα 

248,00 10.6261.05 

8.  Παπαδόπουλος 
Αναστάσιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών 
 44/27-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και α-
πομάκρυνση κλαδιών δέντ-
ρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαι-
νόμενα 

248,00 10.6261.05 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 
 

     Με την αριθ. 17/16-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε πάγια 
προκαταβολή για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας.   

 

                             Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

               Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 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 π 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 Δημοτικής Κοι-
νότητας  Δράμας και έχουν όπως ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να εκδοθεί 
ισόποσο χρηματικό ένταλμα, ύψους 2,232,00 € σε βάρος της  πίστωσης με Κ.Α.  10.6261.05  
«Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας  Δράμας που πληρώνονται  από την πάγια προκαταβολή» η 
οποία συστάθηκε με την αριθμ.  17 /  16.02.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

1.  Σιδηρόπουλος 
Ματθαίος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών 
 98/15-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός της 
γέφυρας Αρκαδικού και Νε-
ογάλ του ρέματος Καλλι-

310,00 10.6261.05 
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φύτου, ύστερα από έντονα 
καιρικά φαινόμενα. Απομάκ-
ρυνση φερτών υλικών και 
ρίζες από δέντρα τα οποία 
είχαν κλείσει τα στόμια των 
σωλήνων 

2.  Σιδηρόπουλος 
Ματθαίος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
99/16-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός της 
γέφυρας Αρκαδικού και Νε-
ογάλ του ρέματος Καλλι-
φύτου, ύστερα από έντονα 
καιρικά φαινόμενα. Απομάκ-
ρυνση φερτών υλικών και 
ρίζες από δέντρα τα οποία 
είχαν κλείσει τα στόμια των 
σωλήνων 

310,00 10.6261.05 

3.  Γεωργιάδης 
Μιχαήλ 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
10/22-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση κλαδιών δέν-
τρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαινό-
μενα 

248,00 10.6261.05 

4.  Γεωργιάδης 
Μιχαήλ 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
11/23-10-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση κλαδιών δέν-
τρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαινό-
μενα 

248,00 10.6261.05 

5.  Άντζας 
Γεώργιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
163/12-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση φερτών υλι-
κών (κατολισθήσεις) στη δη-
μοτική οδό Ταξιαρχών, μετά 
από επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα 

310,00 10.6261.05 

6.  Άντζας 
Γεώργιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
164/13-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση φερτών υλι-
κών (κατολισθήσεις) στη δη-
μοτική οδό Ταξιαρχών, μετά 
από επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα 

310,00 10.6261.05 

7.  Παπαδόπουλος 
Αναστάσιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών  
43/26-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και 
απομάκρυνση κλαδιών δέν-
τρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαινό-
μενα 

248,00 10.6261.05 

8.  Παπαδόπουλος 
Αναστάσιος 

Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών 
 44/27-11-2016 

Έκτακτος καθαρισμός και α-
πομάκρυνση κλαδιών δέντ-
ρων από 4 παιδικές χαρές 
στην πόλη της Δράμας, μετά 
από έντονα καιρικά φαι-
νόμενα 

248,00 10.6261.05 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 
 

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

ΑΔΑ: Ω44ΕΩ9Μ-7ΞΦ
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