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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 82/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 7
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 6-3-2014 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: 2

η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 6η του µηνός Μαρτίου 2014 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 12975/28-2-2014  πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
 
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 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της Επιτροπής το αριθµ. πρωτ. 12742/27-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την 2η Αναµόρφωση 
προϋπολογισµού  οικ. έτους 2014 το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «2
η
 Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2014» 

 

ΣΧΕΤ.: (α) το µε αριθµ. 7863/07-02-2014 Υπ. Σηµ. ∆/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών 

               (β) το µε αριθµ. 8128/10-2-2014 Υπ. Σηµ. ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

               (γ) το µε αριθµ. 9053/12-02-20142014 Υπ. Σηµ. Γραφείου Γενικού Γραµµατέα 

               (δ) η µε αριθµ. 2/2014 απόφαση – πρόταση Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας  

        Μαυροβάτου  



               (ε) η µε αριθµ. 3/2014 απόφαση – πρόταση Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας  

        Μοναστηρακίου 

            (στ) η µε αριθµ. 1/2014 απόφαση – πρόταση Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας  

        Σκαλωτής 

(ζ) το µε αριθµ. 11852/25-02-2014 Υπ. Σηµ. Τµήµατος Ανθρώπινου  

              (θ) η µε αριθµό     50627/29-11-2013 απόφαση  Υπουργού  Εσωτερικών 

 

Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου 

εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν 

έργων, περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά 

πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντοςανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης 

πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς 

δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσαςανάγκας µη προβλεποµένας εν τω 

προϋπολογισµώ.  

3. Η διάθεσις των κατά την προηγουµένηνπαράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' 

ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς 

αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν 

τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου 

δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 

αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 

«Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των 

πιστώσεων, αίτινεςήθελονευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσαςανάγκας 

µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».  

5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της 

κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη 

παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». 

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών 

συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες 

από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ 

ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).  

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν 

απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 

άρθρο 77 Ν. 4172/2013).  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες  οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ράµας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας και 

ενίσχυσης πιστώσεων  για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει 

να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του 



τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του 

∆ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 

∆ηµοτικού προϋπολογισµού για τη ενίσχυση και δηµιουργία νέων πιστώσεων. 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της  

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ράµας, έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 

531/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• τα σχετικά έγγραφα µε στοιχεία (α), (β), (γ),(δ),(ε),(στ),(ζ) και (θ),    

εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

Α. Την εγγραφή στον προϋπολογισµό των κατωτέρω εσόδων και στη συνέχεια τη µεταφορά 

τους στο αποθεµατικό κεφάλαιο: 

 

1. Την αποδοχή ποσού 84.902,00€ από το ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη της δαπάνης µεταφοράς 

µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης (υπόλοιπο χρηµατοδότησης για τα 

σχολικά έτη 2011-2012, 2012-2013)  και την εγγραφή του  στο σκέλος των εσόδων 

µε ΚΑ 2119.06 «Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο (θ) 

Β. Τις µεταφορές πιστώσεων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού, ως 

εξής: 

- Από τον Κ.Α. 15.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

3.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 20.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

20.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 30.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

4.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 35.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

5.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 45.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

2.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 70.01.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

7.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 35.6662.10  µε τίτλο «προµήθεια ξυλείας για την επισκευή παγκακίων»  

να µεταφερθεί ποσό  10.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 

επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.85  µε τίτλο «Οδοποιϊα Τ.Κ. Σκαλωτής»  να µεταφερθεί ποσό  

13.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του, σχετικό µε στοιχείο (στ) 



- Από τον Κ.Α. 30.7413.08  µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου»  

να µεταφερθεί ποσό  51.810,34€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 

επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του (ποσό έκπτωσης) 

 

Γ. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό 

κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση 

δαπανών: 

- Μεταφορά ποσού  3.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 15.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  20.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 15.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  4.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  5.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  2.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.45.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  7.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.70.01.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.35.6051.03 µε τίτλο «Εργοδοτική 

εισφορά ΤΑ∆ΚΥ »,  

- Μεταφορά ποσού  1.900,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.35.6051.02 µε τίτλο 

«Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ»,  

- Μεταφορά ποσού  3.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8111 µε τίτλο «Αµοιβές  και 

έξοδα προσωπικού »,  

- Μεταφορά ποσού  3.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8113 µε τίτλο «Αµοιβές και 

έξοδα τρίτων»,  

- Μεταφορά ποσού  9.291,42 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8123 µε τίτλο «Μελέτες» 

- Μεταφορά ποσού  110.511,60 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8117.04 µε τίτλο 

«Μεταφορά µαθητών», σχετικό µε στοιχείο (θ) 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.7135.01 µε τίτλο 

«Προµήθεια ειδών εξοπλισµού πάρκων (παγκάκια)», σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  3.041,18€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7323.33 µε τίτλο 

«Ανακατασκευή οδοστρωµάτων οδών δυτικά του Εθνικού δικτύου», για την 

πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο 

(α) 

- Μεταφορά ποσού  504,23€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7333.14 µε τίτλο «Επισκευή 

οδοστρωµάτων», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 

2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  3.904,94€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7333.08 µε τίτλο 

«Συντήρηση Εθνικού δικτύου», για την πληρωµή της αναθεώρησης του 

συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  3.381.39€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7323.06 µε τίτλο 

«Ανακατασκευή οδών Πυθαγόρα – Λαµπριανίδη στο συν/σµό Αρκαδικού», για την 

πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο 

(α) 

- Μεταφορά ποσού  4.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 20.7325.05 µε τίτλο 

«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μαυροβάτου», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  4.000,00 σε νέο   Κ.Α. 15.6277.01 µε τίτλο «Κοινόχρηστα» 



- Μεταφορά ποσού  10.000,00 σε νέο   Κ.Α. 35.7135.18    µε τίτλο «Προµήθεια 

ξύλινου οικίσκου (κιόσκι)»¨, σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  2.743,71€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.90 µε τίτλο «Κατασκευή οδού 

σύνδεσης Αρκαδικού µε οικισµό Μεταµόρφωσης», για την πληρωµή της 

αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  6.744,39€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.91 µε τίτλο «∆ηµοτική οδοποιϊα 

∆ράµας», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, 

σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  264,99€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.92 µε τίτλο «Οδοποιϊα ΤΚ 

Μοναστηρακίου», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 

2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  225,51€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.93 µε τίτλο «∆ιανοίξεις – 

διαµορφώσεις – Ασφαλτοστρώσεις και αµµοχαλικοστρώσεις κοινοτικών δρόµων 

Χωριστής», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, 

σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.300,00€ σε νέο     Κ.Α. 10.7413.05 µε τίτλο «Κατάρτιση 

στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης 

της ∆ράµας (κεντρική πλατεία – δηµοτικός κήπος – περιοχή Αγ, Βαρβάρας)»,σχετικό 

µε στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  12.300,00€ σε νέο     Κ.Α. 10.7413.06 µε τίτλο «Κατάρτιση 

Στρατηγικού σχεδίου αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου», σχετικό µε στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  12.300,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6736.18 µε τίτλο «Μεταβίβαση 

πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε εφαρµογή προγραµµατικής 

σύµβασης  µε αντικείµενο «ερευνητικό πρόγραµµα για τη συµµετοχή της σχολικής 

κοινότητας στην οικολογική και παιδαγωγική αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολείων 

της ∆ράµας»», σχετικό µε στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 30.7326.75 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση 

χώρου παλιάς βρύσης ΤΚ Μοναστηρακίου», σχετικό µε στοιχείο (ε) 

- Μεταφορά ποσού  11.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 30.7331.16 µε τίτλο «Συντήρηση 

κοινοτικών κτηρίων ΤΚ Σκαλωτής», σχετικό µε στοιχείο (στ) 

- Μεταφορά ποσού  2.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 20.7325.24 µε τίτλο «Επεκτάσεις 

δικτύου φωτισµού ΤΚ Σκαλωτής», σχετικό µε στοιχείο (στ) 

Επίσης προτείνεται ισόποση ενίσχυση τόσο στο σκέλος των εσόδων  µε ΚΑ 4131 

«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία», όσο και στο σκέλος των εξόδων 

µε ΚΑ 80.8231  «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία», µε το ποσό των 

184.068,18€, για την είσπραξη  από τον Ο.Α.Ε.∆. και την απόδοση στη συνέχεια στο 

ΙΚΑ των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού κοινωφελούς εργασίας, υποχρέωση 

των φορέων που απασχολούν   το συγκεκριµένο προσωπικό. (λογιστική τακτοποίηση – 

µηδενική επιβάρυνση του προϋ/σµού του δήµου) 

Επίσης προτείνεται η εγγραφή τόσο  των νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2014 

καθώς και των µειωθέντων κατά το ποσό της µείωσης. 

Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων  του ∆ήµου (άρθρο 23, παρ.3 του ν.3536/2007). 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
µειοψηφούντων των κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου και του κ. Ανέστη Τερζή  
       



Αποφασίζει    Κατά    Πλειοψηφία  

 

1. Εγκρίνει και εισηγείται προς  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 2
η
 αναµόρφωση 

του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2014 ως εξής: 

 
Α. Την εγγραφή στον προϋπολογισµό των κατωτέρω εσόδων και στη συνέχεια τη µεταφορά 
τους στο αποθεµατικό κεφάλαιο: 
 

-Την αποδοχή ποσού 84.902,00€ από το ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη της δαπάνης µεταφοράς 

µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης (υπόλοιπο χρηµατοδότησης για τα σχολικά 

έτη 2011-2012, 2012-2013)  και την εγγραφή του  στο σκέλος των εσόδων µε ΚΑ 

2119.06 «Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο (θ) 

Β. Τις µεταφορές πιστώσεων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού, 

ως εξής: 

- Από τον Κ.Α. 15.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

3.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 20.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

20.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 30.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

4.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 35.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

5.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 45.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

2.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 70.01.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»  να µεταφερθεί ποσό  

7.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 35.6662.10  µε τίτλο «προµήθεια ξυλείας για την επισκευή παγκακίων»  

να µεταφερθεί ποσό  10.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 

επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.85  µε τίτλο «Οδοποιϊα Τ.Κ. Σκαλωτής»  να µεταφερθεί ποσό  

13.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του, σχετικό µε στοιχείο (στ) 



- Από τον Κ.Α. 30.7413.08  µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου»  

να µεταφερθεί ποσό  51.810,34€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 

επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του (ποσό έκπτωσης) 

 

Γ. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο 

του δηµοτικού προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση δαπανών: 

- Μεταφορά ποσού  3.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 15.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  20.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 15.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  4.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  5.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  2.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.45.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  7.500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.70.01.6061 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  500,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.35.6051.03 µε τίτλο «Εργοδοτική 

εισφορά ΤΑ∆ΚΥ »,  

- Μεταφορά ποσού  1.900,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.35.6051.02 µε τίτλο «Εργοδοτική 

εισφορά ΙΚΑ»,  

- Μεταφορά ποσού  3.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8111 µε τίτλο «Αµοιβές  και 

έξοδα προσωπικού »,  

- Μεταφορά ποσού  3.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8113 µε τίτλο «Αµοιβές και 

έξοδα τρίτων»,  

- Μεταφορά ποσού  9.291,42 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8123 µε τίτλο «Μελέτες» 

- Μεταφορά ποσού  110.511,60 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8117.04 µε τίτλο 

«Μεταφορά µαθητών», σχετικό µε στοιχείο (θ) 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.7135.01 µε τίτλο «Προµήθεια 

ειδών εξοπλισµού πάρκων (παγκάκια)», σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  3.041,18€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7323.33 µε τίτλο 

«Ανακατασκευή οδοστρωµάτων οδών δυτικά του Εθνικού δικτύου», για την 

πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο 

(α) 



- Μεταφορά ποσού  504,23€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7333.14 µε τίτλο «Επισκευή 

οδοστρωµάτων», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 

2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  3.904,94€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7333.08 µε τίτλο 

«Συντήρηση Εθνικού δικτύου», για την πληρωµή της αναθεώρησης του 

συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  3.381.39€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7323.06 µε τίτλο 

«Ανακατασκευή οδών Πυθαγόρα – Λαµπριανίδη στο συν/σµό Αρκαδικού», για την 

πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο 

(α) 

- Μεταφορά ποσού  4.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 20.7325.05 µε τίτλο 

«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μαυροβάτου», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  4.000,00 σε νέο   Κ.Α. 15.6277.01 µε τίτλο «Κοινόχρηστα» 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00 σε νέο   Κ.Α. 35.7135.18    µε τίτλο «Προµήθεια 

ξύλινου οικίσκου (κιόσκι)»¨, σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  2.743,71€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.90 µε τίτλο «Κατασκευή οδού 

σύνδεσης Αρκαδικού µε οικισµό Μεταµόρφωσης», για την πληρωµή της 

αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  6.744,39€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.91 µε τίτλο «∆ηµοτική οδοποιϊα 

∆ράµας», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, 

σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  264,99€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.92 µε τίτλο «Οδοποιϊα ΤΚ 

Μοναστηρακίου», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 

2011, σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  225,51€ σε νέο     Κ.Α. 30.7323.93 µε τίτλο «∆ιανοίξεις – 

διαµορφώσεις – Ασφαλτοστρώσεις και αµµοχαλικοστρώσεις κοινοτικών δρόµων 

Χωριστής», για την πληρωµή της αναθεώρησης του συγκεκριµένου έργου του 2011, 

σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.300,00€ σε νέο     Κ.Α. 10.7413.05 µε τίτλο «Κατάρτιση 

στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης 

της ∆ράµας (κεντρική πλατεία – δηµοτικός κήπος – περιοχή Αγ, Βαρβάρας)»,σχετικό 

µε στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  12.300,00€ σε νέο     Κ.Α. 10.7413.06 µε τίτλο «Κατάρτιση 

Στρατηγικού σχεδίου αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου», σχετικό µε στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  12.300,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6736.18 µε τίτλο «Μεταβίβαση 

πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε εφαρµογή προγραµµατικής 



σύµβασης  µε αντικείµενο «ερευνητικό πρόγραµµα για τη συµµετοχή της σχολικής 

κοινότητας στην οικολογική και παιδαγωγική αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολείων 

της ∆ράµας»», σχετικό µε στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 30.7326.75 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση 

χώρου παλιάς βρύσης ΤΚ Μοναστηρακίου», σχετικό µε στοιχείο (ε) 

- Μεταφορά ποσού  11.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 30.7331.16 µε τίτλο «Συντήρηση 

κοινοτικών κτηρίων ΤΚ Σκαλωτής», σχετικό µε στοιχείο (στ) 

- Μεταφορά ποσού  2.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 20.7325.24 µε τίτλο «Επεκτάσεις 

δικτύου φωτισµού ΤΚ Σκαλωτής», σχετικό µε στοιχείο (στ) 

 

∆. Προτείνεται ισόποση ενίσχυση τόσο στο σκέλος των εσόδων  µε ΚΑ 4131 «Εισφορές σε 

ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία», όσο και στο σκέλος των εξόδων µε ΚΑ 80.8231  

«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία», µε το ποσό των 184.068,18€, για 

την είσπραξη  από τον Ο.Α.Ε.∆. και την απόδοση στη συνέχεια στο ΙΚΑ των ασφαλιστικών 

εισφορών του προσωπικού κοινωφελούς εργασίας, υποχρέωση των φορέων που 

απασχολούν   το συγκεκριµένο προσωπικό. (λογιστική τακτοποίηση – µηδενική επιβάρυνση 

του προϋ/σµού του δήµου) 

 

Ε. Προτείνεται η εγγραφή τόσο  των νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2014 καθώς 

και των µειωθέντων κατά το ποσό της µείωσης. 

Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων  του ∆ήµου (άρθρο 23, παρ.3 του ν.3536/2007). 

 

 

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

 

 

 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 82/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


