
 

 
 

   
  

 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 23/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 10-2-2012 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Ψήφιση νέων πιστώσεων 2012 λόγω αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού 2012 

 

               Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 10 του µηνός Φεβρουαρίου  
2012 και ώρα 13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
αριθµ.9084/6-2-2012 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 οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος   
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 7677/2-2-2012 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο µας ζητά 
να αποφασίσουµε την «Ψήφιση νέων πιστώσεων 2012 λόγω αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού 2012» και ανέγνωσε τα µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η 
οποία έχει ως εξής: 
 
Παρακαλούµε για τη λήψη α�όφασης, σχετικά µε τη διάθεση των �αρακάτω 
�ιστώσεων: 

 ΚΑ                                              Τίτλο                                                                      Ποσό 

 

00.6711.02«∆α�άνες συντήρησης σχολικών κτιρίων»   76.560,00€ 
00.6711.01«Λειτουργικές δα�άνες σχολείων»   20.000,03€ 
30.6422«δα�άνη  εκτός έδρας κίνησης και οδοι�ορικών εξόδων τεχνικού 
�ροσω�ικού»                                                                              22.431,00€ 



 

 
 

   
  

 

00.6736.01 «Μεταβίβαση �ίστωσης στη ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σε  
 εφαρµογή  �ρογραµµατικής σύµβασης»                                             374.281,19€                           
30.6262.15  «Εργασίες µεταλλικών κατασκευών»                                    4.000,00€ 
20.6462 «∆ηµοσίευση �ροκηρύξεων»                                                        5.000,00€ 
30.7131.04  «Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών»                                 5.500,00€ 
35.6462 «∆ηµοσίευση �ροκηρύξεων»                                                        5.000,00€ 
00.6733 «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµ.  σε ά�ορους δηµότες»      100.000,00€ 
00.6735   «Ε�ιχορηγήσεις σε �ολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία     
καθώς και φορέων �ου  ανα�τύσσουν �ολιτιστικού χαρακτήρα  
δραστηριότητες  και όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανά�τυξη και 
�ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 94 Ν. 3852/2010)                          8.900,00€                
10.7514.01 «Συµµετοχή στο κεφάλαιο της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ»                    39.706,20€ 
10.6462 «∆ηµοσίευση �ροκηρύξεων»                                                           5.000,00€ 
20.6062.01»Εξοδα κηδείας α�οβιούντων υ�αλλήλων»                 1.000,00€ 
30.6463 «έξοδα λοι�ών δηµοσιεύσεων»            10.000,00€ 
30.7413.56 «Μελέτη αρχιτεκτονικής α�οτύ�ωσης-α�οκατάσταση  
όψεων κτηρίου �αλαιού δηµαρχείου ∆ράµας»                            8.610,00€   
30.7413.65  «Μελέτη διαµόρφωσης χώρων ισογείου  �αλαιού δηµαρχείου σε 
δηµοτικού ιατρείου»                                                                                      8.979,00€ 
35.6672 «Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων»                            15.000,00€ 
8112    «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»                                    25.000,00€ 

8113    «Αµοιβές και έξοδα τρίτων»                                                            298.145,69€                                   
8116  «∆α�άνες �ροµήθειας αναλωσίµων»                                                 10.000,00€ 
30.7321.10 «Ανακαίνιση �αλαιού ∆ηµαρχείου και µετατρο�ή του σε   
                        Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο»                                 1.800.000,00€ 
  30.7321.07 «Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η δήµου ∆ράµας»                  2.030.000,00€ 
   

 
   Στη συνέχεια  κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
Μειοψηφούντων των κ. Α. Χαραλαµπίδη και Χρ. Μαµσάκου οι οποίοι 
καταψήφισαν τους Κ.Α. : 

30.6262.15  «Εργασίες µεταλλικών κατασκευών»                                    4.000,00€ 
   30.7131.04  «Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών»                                5.500,00€ 
8112    «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»                                  25.000,00€ 

 
                     

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία 
 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
ΚΑ                                              Τίτλο                                                                      Ποσό 

 

00.6711.02«∆α�άνες συντήρησης σχολικών κτιρίων»    76.560,00€ 
00.6711.01«Λειτουργικές δα�άνες σχολείων»    20.000,03€ 
30.6422«δα�άνη  εκτός έδρας κίνησης και οδοι�ορικών εξόδων τεχνικού 
�ροσω�ικού»                                                                                       22.431,00€ 



 

 
 

   
  

 

00.6736.01 «Μεταβίβαση �ίστωσης στη ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σε  
 εφαρµογή  �ρογραµµατικής σύµβασης»                                             374.281,19€                           
30.6262.15  «Εργασίες µεταλλικών κατασκευών»                                    4.000,00€ 
20.6462 «∆ηµοσίευση �ροκηρύξεων»                                                        5.000,00€ 
30.7131.04  «Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών»                                 5.500,00€ 
35.6462 «∆ηµοσίευση �ροκηρύξεων»                                                        5.000,00€ 
00.6733 «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµ.  σε ά�ορους δηµότες»      100.000,00€ 
00.6735   «Ε�ιχορηγήσεις σε �ολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία     
καθώς και φορέων �ου  ανα�τύσσουν �ολιτιστικού χαρακτήρα  
δραστηριότητες  και όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανά�τυξη και 
�ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 94 Ν. 3852/2010)                          8.900,00€                
10.7514.01 «Συµµετοχή στο κεφάλαιο της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ»                    39.706,20€ 
10.6462 «∆ηµοσίευση �ροκηρύξεων»                                                           5.000,00€ 
20.6062.01»Εξοδα κηδείας α�οβιούντων υ�αλλήλων»      1.000,00€ 
30.6463 «έξοδα λοι�ών δηµοσιεύσεων»                                                    10.000,00€ 
30.7413.56 «Μελέτη αρχιτεκτονικής α�οτύ�ωσης-α�οκατάσταση  
όψεων κτηρίου �αλαιού δηµαρχείου ∆ράµας»                                        8.610,00€   
30.7413.65  «Μελέτη διαµόρφωσης χώρων ισογείου  �αλαιού δηµαρχείου σε 
δηµοτικού ιατρείου»                                                                                      8.979,00€ 
35.6672 «Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων»                            15.000,00€ 
8112    «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»                                    25.000,00€ 

8113    «Αµοιβές και έξοδα τρίτων»                                                            298.145,69€                                   
8116  «∆α�άνες �ροµήθειας αναλωσίµων»                                                 10.000,00€ 
30.7321.10 «Ανακαίνιση �αλαιού ∆ηµαρχείου και µετατρο�ή του σε   
                        Πολιτιστικό – Πνευµατικό Κέντρο»                                1.800.000,00€ 
  30.7321.07 «Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η δήµου ∆ράµας»                 2.030.000,00€ 
 

 
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 23/2012 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


