
 

 
 

   
  

 

             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 2/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-1-2013 

ΘΕΜΑ 2
ο
: ∆ιάθεση πιστώσεων 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 18 του µηνός Ιανουαρίου 2013 και 
ώρα 10.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
αριθµ. 2089/14-1-2013 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 εννέα (9) 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 1257/9-1-2013 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο µας ζητά να αποφασίσουµε την «∆ιάθεση πιστώσεων» και ανέγνωσε 
τα µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα 
από το τέλος  Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του 
έτους που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν 
αποφάσεων  χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που 
γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία 
συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

 
 

   
  

 

2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση 
τον  προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές 
προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». 
 
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. 
οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει 
λήξει, είναι οι εξής: 
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις  
συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, 
καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων. 
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' 
αποκοπή εξόδων  κίνησης. 
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής  ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη 
ταχυδροµικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιµο και 
ελαιολιπαντικά. 
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές  
υπηρεσίες. 
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των 
προγραµµατικών  συµβάσεων. 
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή  
Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την 
εξόφληση  των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους». 
 
Επειδή το οικονοµικό έτος 2012 έχει λήξει και δεν έχει ακόµα εγκριθεί ο 
προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους από την Αποκεντρωµένη ∆/ση Μακεδονίας - 
Θράκης, µπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του 
προηγούµενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.  
 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλούµε  για τη διάθεση των παρακάτω 
πιστώσεων: 
Του ΚΑ 00.6221 «ταχυδροµικά τέλη» ποσού 15.000,00€ 
Του ΚΑ 00.6711.01 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών» ποσού 305.073,08€ 
Του ΚΑ 10.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 200,00€ 
Του ΚΑ 15.6643 «προµήθεια καυσίµων θέρµανσης» ποσού  20.000,00€ 
Του ΚΑ 20.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 13.625,00€ 
Του ΚΑ20.6323 «τέλη τεχνικού ελέγχου» ποσού 2.500,00€ 
Του ΚΑ 30.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 350,00€ 
Του ΚΑ 50.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 600,00€ 
Του ΚΑ 30.7131.06 «προµήθεια φωτοβολταϊκών συστηµάτων» ποσού 42.845,33€, για 
την πληρωµή υποχρεωτικών δαπανών 
Του ΚΑ 80.8111 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού»   ποσού 32.000 € 
Του ΚΑ 80.8112 « Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» ποσού 25.000 €. 
Του ΚΑ 80.8116 «∆απάνες προµήθειες αναλώσιµων 2012» ποσού 12.907,43€ 
Του ΚΑ 80.8251 «πάγια προκαταβολή» ποσού 6.000,00€ 
 



 

 
 

   
  

 

Στον προϋπολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους είχαν προβλεφθεί 
συνολικές πιστώσεις στους ΚΑ: 
00.6221    ποσού      17.000,00 
00.6711.01 ποσού   840.789,96 
10.6641.01 ποσού       2.000,00 
15.6643     ποσού    170.000,00 
20.6641.01 ποσού   160.000,00 
20.6323  ποσού          4.500,00 
30.6641.01 ποσού     17.000,00 
50.6641.01 ποσού       5.000,00 
30.7131.06 ποσού     59.507,40 
8251   ποσού            25.000,00 
8116  ποσού             90.000,00  
 
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
                                        

Στη συνέχεια  κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω  ν α 

 

1. τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων: 
 
Του ΚΑ 00.6221 «ταχυδροµικά τέλη» ποσού 15.000,00€ 
Του ΚΑ 00.6711.01 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών» ποσού 305.073,08€ 
Του ΚΑ 10.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 200,00€ 
Του ΚΑ 15.6643 «προµήθεια καυσίµων θέρµανσης» ποσού  20.000,00€ 
Του ΚΑ 20.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 13.625,00€ 
Του ΚΑ20.6323 «τέλη τεχνικού ελέγχου» ποσού 2.500,00€ 
Του ΚΑ 30.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 350,00€ 
Του ΚΑ 50.6641.01 «προµήθεια καυσίµων κίνησης» ποσού 600,00€ 
Του ΚΑ 30.7131.06 «προµήθεια φωτοβολταϊκών συστηµάτων» ποσού 
42.845,33€, για την πληρωµή υποχρεωτικών δαπανών 
Του ΚΑ 80.8111 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού»   ποσού 32.000 € 
Του ΚΑ 80.8112 « Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» ποσού 25.000 €. 
Του ΚΑ 80.8116 «∆απάνες προµήθειες αναλώσιµων 2012» ποσού 12.907,43€ 
Του ΚΑ 80.8251 «πάγια προκαταβολή» ποσού 6.000,00€ 
 

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 2/2013 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


