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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /28-03-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ
Αριθµός Απόφασης:

67/2016

ΘΕΜΑ:

Ψήφιση πιστώσεων

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28η Μαρτίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆.
∆ράµας, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου υπό του αντιπροέδρου της κ.
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 11367/23-03-2016 γραπτή πρόσκλησή του
προέδρου της κ. 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 7 µέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μουρβετίσης Μιχαήλ
Ηλιάδης Νικόλαος
Σολάκης Άγγελος
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
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.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,
γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, 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 εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα µέλη το υπ’ αριθµ. 11362/23-03-2016 έγγραφο ∆/νσης Οικονοµικών Υπ.–
Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί ψήφισης
πιστώσεων, το οποίο έχει όπως παρακάτω:
« Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω
πιστώσεων:

00.6738.01

Χρηµατοδότηση ετήσιου ρογράµµατος δράσης νέας
ενιαίας κοινωφελούς ειχείρησης "∆.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α."

30.6662.04

Προµήθεια τσιµέντων

30.6662.23

Προµήθεια κιγκλιδωµάτων ροστασίας εζών
Ειχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία
Ειχορηγήσεις σε ολιτιστικούς συλλόγους και
σωµατεία
∆αάνες για είδη διαβιώσεως και εριθάλψεως
Προµήθεια σιδηροασσάλλων συρµατολεγµάτων
κλ.
ΣΥΝΟΛΟ

00.6735
00.6736
15.6481.01
30.6662.03

1.100.000,00
3.000,00
940,00
45.100,00
65.700,00
30.000,00

7.000,00
1.251.740,00
»
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
Αποφασίζει
•

οµόφωνα

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

00.6738.01

Χρηµατοδότηση ετήσιου ρογράµµατος δράσης νέας
ενιαίας κοινωφελούς ειχείρησης "∆.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α."

30.6662.04

Προµήθεια τσιµέντων

30.6662.23

Προµήθεια κιγκλιδωµάτων ροστασίας εζών
Ειχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία
Ειχορηγήσεις σε ολιτιστικούς συλλόγους και
σωµατεία
∆αάνες για είδη διαβιώσεως και εριθάλψεως
Προµήθεια σιδηροασσάλλων συρµατολεγµάτων
κλ.
ΣΥΝΟΛΟ

00.6735
00.6736
15.6481.01
30.6662.03

1.100.000,00
3.000,00
940,00
45.100,00
65.700,00
30.000,00
7.000,00
1.251.740,00

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

