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Ψήφιση πιστώσεων  

     
      Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9η  Φεβρουαρίου  2015, ημέρα   
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου Δημάρχου Δράμας, 
μετά από την 4977/05-02-2015 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 7 μέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

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

        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  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, εισάγοντας  το 2o ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα  παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 5132/6-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σχετικά με την «Ψήφιση πιστώσεων», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

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

10.6613.03 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 15.000,00 

   

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

  
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 τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των αντιστοίχων Κ.Α. 

 

10.6613.03 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 15.000,00 

   

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

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