
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 76/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 7
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

την 20-3-2013 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Ψήφιση πιστώσεων. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 20 του µηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00  µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 17573/14-3-2012 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος    Νικολαίδης Φώτιος     

Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 17276/14-3-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο µας ζητά να αποφασίσουµε 
την «Ψήφιση πιστώσεων» και ανέγνωσε τα µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η 
οποία έχει ως εξής: 
 

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

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 35.7322.02 Νέες παιδικές χαρές  20.650,00 

2 15.6261.03 Γραφιστική εργασία (σχεδίαση και δηµιουργία πολιτιστικής διαδροµής) 
εντύπου στην Ελληνική και Αγγλική, τρίπτυχου ελληνοαγγλικού καθώς και 
τη σχεδίαση πινακίδων οδοσήµανσης και πινακίδων αναγνώρισης 
ταυτότητας κτιρίου 

10.000,00 

3 15.6662.02 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και πινακίδων ταυτότητας κτιρίων 8.000,00 

4 35.7322.01  Βελτίωση χώρων πρασίνου ∆.Κ. Χωριστής 12.000,00 

5 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 48.150,00 

6 00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία καθώς και 
φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες  και 
όσων συµβάλλουν στην τουριστική  ανάπτυξη και προβολή του ∆ήµου 

63.600,00 



∆ράµας (άρθρο  94 Ν. 38752/2010) 

7 30.7326.04 Κατασκευή υποδοµών για την τοποθέτηση µνηµείου για τα Ελευθέρια 118.400,00 

8 30.6062.01 Έξοδα κηδείας 1.000,00 

9 20.6495.01 Τέλη σύνδεσης µε ∆ΕΗ 3.000,00 

10 30.7323.50 Κατασκευή οδών µεταξύ των ΟΤ 551-816 (Γερολύµπου) 500.000,00 

11 30.7323.53 Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού Μαυροβάτου - 
Μικροχωρίου 

243.400,91 

                                                                       Σύνολο 1.028.200,91€  

Στη συνέχεια  κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 35.7322.02 Νέες παιδικές χαρές  20.650,00 

2 15.6261.03 Γραφιστική εργασία (σχεδίαση και δηµιουργία πολιτιστικής διαδροµής) 
εντύπου στην Ελληνική και Αγγλική, τρίπτυχου ελληνοαγγλικού καθώς και 
τη σχεδίαση πινακίδων οδοσήµανσης και πινακίδων αναγνώρισης 
ταυτότητας κτιρίου 

10.000,00 

3 15.6662.02 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και πινακίδων ταυτότητας κτιρίων 8.000,00 

4 35.7322.01  Βελτίωση χώρων πρασίνου ∆.Κ. Χωριστής 12.000,00 

5 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 48.150,00 

6 00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία καθώς και φορέων 
που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες  και όσων 
συµβάλλουν στην τουριστική  ανάπτυξη και προβολή του ∆ήµου ∆ράµας 
(άρθρο  94 Ν. 38752/2010) 

63.600,00 

7 30.7326.04 Κατασκευή υποδοµών για την τοποθέτηση µνηµείου για τα Ελευθέρια 118.400,00 

8 30.6062.01 Έξοδα κηδείας 1.000,00 

9 20.6495.01 Τέλη σύνδεσης µε ∆ΕΗ 3.000,00 

10 30.7323.50 Κατασκευή οδών µεταξύ των ΟΤ 551-816 (Γερολύµπου) 500.000,00 

11 30.7323.53 Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού Μαυροβάτου - 
Μικροχωρίου 

243.400,91 

                                                                       Σύνολο 1.028.200,91€  

όπως προτάθηκαν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
 

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 76/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


