
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  30/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 29-1-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 29η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
4309/23-1-2014 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. 
Απουσία του Προέδρου (ο οποίος απουσίαζε δικαιολογηµένα) ,στην 
συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος     Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    Χλιάρα Παναγιώτα 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

κ. Αντιπρόεδρος: 
 

Πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει 
προκύψει το θέµα: Ψήφιση πιστώσεων το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε. (ή Ε.Π.Ζ.) αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: «Ψήφιση πιστώσεων» πριν την 
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της 
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  
 
 



 
 

   
  

 

ΘΕΜΑ 7ο: (έκτακτο) Ψήφιση πιστώσεων 
 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 7ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην 
ηµερήσια διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 
5249/29-1-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο 
λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  «Ψήφιση πιστώσεων » 

 
        Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω 
πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α.:  

80.8117.07  «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων (θέρµανση) ΠΟΕ», 233.401,67  

00.6736.14  «Αντιπληµµυρική προστασία περιοχής πέντε δρόµων έως χείµαρο 

Καλλιφύτου», 58.358,72  

15.6741.01 «Ενίσχυση ατόµων µε βαριές αναπηρίες», 41.595,05  

15.6741.15 «Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις», 14.685,00   

70.01.6481.01 «∆απάνη σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου», 25.016,14  

00.6736.03 «Μεταβίβαση πίστωσης στη ∆ΕΚΠΟΤΑ για το πρόγραµµα βοήθεια στο 

σπίτι», 37.078,55  

35.7131.11 «Προµήθεια ειδικού µηχανικού εξοπλισµού για τον καθαρισµό πρανών 

και δασών», 8.600,00  

35.7131.10  «Προµήθεια πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού», 7.775,00  

 80.8111 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», 25.000,00€ 

80.8112   «Αµοιβές αιρετών », 9.000,00€ 

80.8113  «Αµοιβές και έξοδα τρίτων», 115.000,00€   

80.8223   «Απόδοση φόρων προµηθευτών», 2.173,27€  

70.01.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου», 15.000,00€ 

80.8117.08  «Οφειλή προγράµµατος δράσης ∆ΕΚΠΟΤΑ 2013», 225.000,00€ 

30.6662.09  «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοδοσίας», 11.640,40€ 

10.6431.01   «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του δήµου», 

73.800,00€ 

20.6262.03 «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων», 8.000,00€  

00.6736.16 «Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή προγραµµατικής 

σύµβασης για την εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας µε τίτλο µελέτη 

λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης για το ∆. ∆ράµας», 30.000,00€  

00.6726 «Εισφορά στη ∆ΙΑ.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε.», 29.708,00€   

00.6823 «Τόκοι υπερηµερίας», 10.000,00€  

10.6694.04  «∆απάνη διενέργειας εκλογών» 10.000,00€   

00.6821  «φορολογικά πρόστιµα» 5.000,00€ 

15.6117 «Αµοιβές τρίτων» 9.900,00€ 

00.6715.05 «Επιχορήγηση πολιτιστικού οργανισµού – φεστιβάλ ταινιών µικρού 

µήκους», 200.000,00€   

10.6051.08 «Εργοδοτική εισφορά ΤΑ∆Υ-ΤΕΑΠΟΚΑ», 450,00€  

80.8121.01 «Προµήθεια εξοπλισµού ΠΟΕ (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ» 

71.913,18€ 

35.7131.01 «Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού»,  5.000,00€ 

15.7135.01 «Προµήθεια αθλητικού υλικού» 14.022,00€ 

30.7111.01 «Προµήθεια οργάνων υγείας και άθλησης»,   40.319,12€ 

30.7111.01  «Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης», 281.245,58€ 



 
 

   
  

 

30.7131.07 «φωτοβολταϊκά συστήµατα», 29.057,46€ 

30.7326.10 µε τίτλο «Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δηµοτικού σταδίου 

(πρώην εθνικού) , 60.000,00€  

20.7325.02  «Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού», 50.000,00 

20.7336.07 «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού», 10.000,00€  

30.7131.08  «Προµήθεια κυκλοφορητών δηµαρχείου», 32.000,00€  

30.7131.04 «Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών», 8.000,00€  

30.7413.42  «Υποστηρικτικές Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου» 92.000,00€ 

45.7412.03 «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης Α’ και Β’ νεκροταφείων της πόλης 

της ∆ράµας» 15.990,00€ 

30.7321.09 «Κατασκευή 2
ου

 ορόφου  στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου 

Ξηροποτάµου», 18.069,92€ 

30.7323.17 «Οδοποιϊα περιοχής επέκτασης Αµπελοκήπων », 98.717,86€ 

80.8123  «Μελέτες»  3.075,00€ 

30.7326.24  «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων µπάσκετ », 3.381,16€ 

30.7326.40 «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Κολυµβητηρίου ∆.∆ράµας (ποσοστό 

συµµετοχής ∆ήµου 30%) », 120.000,00€  

30.7326.41  «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) 

Κραχτίδη ∆.∆ράµας (ποσοστό  συµµετοχής ∆ήµου 30%) », 60.000,00€  

30.7333.09  «Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων » 7.570,82€ 

30.7336.11 «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων », 9.135,46€  

30.7413.34  «Τοπογραφικές µελέτες »,  1.549,00€ 

30.7413.40 «Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής », 9.225,80€  

30.7413.41  «Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου », 5.000,00€  

30.7326.65 «Χώρος εκγύµνασης σκύλων », 12.000,00 

20.7135.09 «Προµήθεια ενός συστήµατος βυθιζόµενου κάδου», 62.000,00€ 

30.7323.76  «Οδοποιία Τ.Κ. Καλλιφύτου », 60.000,00€  

30.7323.82 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού », 40.000,00€  

30.7323.81 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων », 40.000,00€  

30.7323.88 «Οδοποιία Τοπικής 40.000,00€ Κοινότητας Μαυροβάτου », 40.000,00€  

30.7323.47 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου », 40.000,00€  

30.7323.83 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου », 32.000,00€  

30.7323.84 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα », 27.000,00€  

30.7323.86 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου », 40.000,00€  

30.7323.  «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού », 25.000,00€  

30.7323.89 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου », 7.000,00€  

30.7323.85 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής », 15.000,00€  

30.7323.70 «δηµοτική οδοποιία ∆.Κ. ∆ράµας – αµµοχαλικοστρώσεις», 70.000,00€  

30.7323.01 «Οδοποιία επέκτασης Στενηµάχου», 100.000,00€  

30.7323.02  «Οδοποιία Αρκαδικού – Ν. Αµισού»,70.000,00€  

30.7336.01 «Αποκατάσταση φθορών δαπέδου πλατείας Ελευθερίας» 12.000,00€   

30.7336.02. «Επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων», 12.000,00€  

30.7321.01. «Κατασκευή  στέγης στο 13
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο», 250.000,00€  

30.7323.03  «Οδοποιία Ταξιαρχών», 12.000,00€  

30.7323.04 «Οδοποιία Ιστορικού  Κέντρου ∆ράµας», 120.000,00€  

30.7323.05 «Οδοποιία περιοχής τέρµα Ευξ. Πόντου»,100.000,00€  

30.7336.03. «Επισκευές πεζοδροµίων περιοχής σταδίου ∆όξας», 12.000,00€  

30.7321.02 «Κατασκευή στέγης (και µόνωση οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων 

ΤΚ Μικροχωρίου και  Προαστείου», 12.000,00€  
30.7326.75 «Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Χωριστής », 12.000,00€   



 
 

   
  

 

30.7326.76 «Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Ξηροποτάµου», 12.000,00€      
30.7341.010 µε τίτλο «Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή του σε 

Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο» 20.085,79 

30.7341.015 µε τίτλο «Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων 

στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη » 287.650,00 

30.7341.016 «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών 

δραστηριοτήτων » 249.991,60 

30.7341.017 «Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού Μαυροβάτου – 

Μικροχωρίου »  194.439,93 

10.7341.006  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών» 84.758,52 

10.7341.007 «Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής» 71.328,93 

10.7341.008 «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν.Κρώµνης» 97.223,87 

10.7341.009  «Προµήθεια εξοπλισµού παλαιού δηµαρχείου» 73.502,34 

10.7341.010  «Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της 

πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας 115.000,00 

15.7135.08 «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης» 10.000,00 € 

15.7135.09  «Προµήθεια εξοπλισµού ψύξης» 5.000,00 € 

15.6262.03 «Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο γήπεδο   Ξηροποτάµου»  

28.000,00 € . 

15.6631 «Προµήθεια υγειονοµικού – φαρµακευτικού υλικού» 20.000,00  

 
και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   

             Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο, και ύστερα 
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,µειοψηφούντων των κ.: Α. 
Χαραλαµπίδη και του κ.  Α. Τερζή  οι οποίοι είπαν ότι ψηφίζουν όπως στην 
ψήφιση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 2014 στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
 
80.8117.07  «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων (θέρµανση) ΠΟΕ», 233.401,67  

00.6736.14  «Αντιπληµµυρική προστασία περιοχής πέντε δρόµων έως χείµαρο 

Καλλιφύτου», 58.358,72  

15.6741.01 «Ενίσχυση ατόµων µε βαριές αναπηρίες», 41.595,05  

15.6741.15 «Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις», 14.685,00   

70.01.6481.01 «∆απάνη σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου», 25.016,14  

00.6736.03 «Μεταβίβαση πίστωσης στη ∆ΕΚΠΟΤΑ για το πρόγραµµα βοήθεια στο 

σπίτι», 37.078,55  

35.7131.11 «Προµήθεια ειδικού µηχανικού εξοπλισµού για τον καθαρισµό πρανών 

και δασών», 8.600,00  

35.7131.10  «Προµήθεια πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού», 7.775,00  

 80.8111 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», 25.000,00€ 

80.8112   «Αµοιβές αιρετών », 9.000,00€ 

80.8113  «Αµοιβές και έξοδα τρίτων», 115.000,00€   

80.8223   «Απόδοση φόρων προµηθευτών», 2.173,27€  

70.01.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου», 15.000,00€ 

80.8117.08  «Οφειλή προγράµµατος δράσης ∆ΕΚΠΟΤΑ 2013», 225.000,00€ 



 
 

   
  

 

30.6662.09  «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοδοσίας», 11.640,40€ 

10.6431.01   «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του δήµου», 

73.800,00€ 

20.6262.03 «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων», 8.000,00€  

00.6736.16 «Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή προγραµµατικής 

σύµβασης για την εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας µε τίτλο µελέτη 

λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης για το ∆. ∆ράµας», 30.000,00€  

00.6726 «Εισφορά στη ∆ΙΑ.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε.», 29.708,00€   

00.6823 «Τόκοι υπερηµερίας», 10.000,00€  

10.6694.04  «∆απάνη διενέργειας εκλογών» 10.000,00€   

00.6821  «φορολογικά πρόστιµα» 5.000,00€ 

15.6117 «Αµοιβές τρίτων» 9.900,00€ 

00.6715.05 «Επιχορήγηση πολιτιστικού οργανισµού – φεστιβάλ ταινιών µικρού 

µήκους», 200.000,00€   

10.6051.08 «Εργοδοτική εισφορά ΤΑ∆Υ-ΤΕΑΠΟΚΑ», 450,00€  

80.8121.01 «Προµήθεια εξοπλισµού ΠΟΕ (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ» 

71.913,18€ 

35.7131.01 «Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού»,  5.000,00€ 

15.7135.01 «Προµήθεια αθλητικού υλικού» 14.022,00€ 

30.7111.02 «Προµήθεια οργάνων υγείας και άθλησης»,   40.319,12€ 

30.7111.01  «Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης», 281.245,58€ 

30.7131.07 «φωτοβολταϊκά συστήµατα», 29.057,46€ 

30.7326.10 µε τίτλο «Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δηµοτικού σταδίου 

(πρώην εθνικού) , 60.000,00€  

20.7325.02  «Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού», 50.000,00 

20.7336.07 «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού», 10.000,00€  

30.7131.08  «Προµήθεια κυκλοφορητών δηµαρχείου», 32.000,00€  

30.7131.04 «Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών», 8.000,00€  

30.7413.42  «Υποστηρικτικές Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου» 92.000,00€ 

45.7412.03 «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης Α’ και Β’ νεκροταφείων της πόλης 

της ∆ράµας» 15.990,00€ 

30.7321.09 «Κατασκευή 2
ου

 ορόφου  στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου 

Ξηροποτάµου», 18.069,92€ 

30.7323.17 «Οδοποιϊα περιοχής επέκτασης Αµπελοκήπων », 98.717,86€ 

80.8123  «Μελέτες»  3.075,00€ 

30.7326.24  «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων µπάσκετ », 3.381,16€ 

30.7326.40 «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Κολυµβητηρίου ∆.∆ράµας (ποσοστό 

συµµετοχής ∆ήµου 30%) », 120.000,00€  

30.7326.41  «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) 

Κραχτίδη ∆.∆ράµας (ποσοστό  συµµετοχής ∆ήµου 30%) », 60.000,00€  

30.7333.09  «Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων » 7.570,82€ 

30.7336.11 «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων », 9.135,46€  

30.7413.34  «Τοπογραφικές µελέτες »,  1.549,00€ 

30.7413.40 «Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής », 9.225,80€  

30.7413.41  «Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου », 5.000,00€  

30.7326.65 «Χώρος εκγύµνασης σκύλων », 12.000,00 

20.7135.09 «Προµήθεια ενός συστήµατος βυθιζόµενου κάδου», 62.000,00€ 

30.7323.76  «Οδοποιία Τ.Κ. Καλλιφύτου », 60.000,00€  

30.7323.82 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού », 40.000,00€  

30.7323.81 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων », 40.000,00€  



 
 

   
  

 

30.7323.88 «Οδοποιία Τοπικής 40.000,00€ Κοινότητας Μαυροβάτου », 40.000,00€  

30.7323.47 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου », 40.000,00€  

30.7323.83 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου », 32.000,00€  

30.7323.84 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα », 27.000,00€  

30.7323.86 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου », 40.000,00€  

30.7323.  «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού », 25.000,00€  

30.7323.89 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου », 7.000,00€  

30.7323.85 «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής », 15.000,00€  

30.7323.70 «δηµοτική οδοποιία ∆.Κ. ∆ράµας – αµµοχαλικοστρώσεις», 70.000,00€  

30.7323.01 «Οδοποιία επέκτασης Στενηµάχου», 100.000,00€  

30.7323.02  «Οδοποιία Αρκαδικού – Ν. Αµισού»,70.000,00€  

30.7336.01 «Αποκατάσταση φθορών δαπέδου πλατείας Ελευθερίας» 12.000,00€   

30.7336.02. «Επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων», 12.000,00€  

30.7321.01. «Κατασκευή  στέγης στο 13
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο», 250.000,00€  

30.7323.03  «Οδοποιία Ταξιαρχών», 12.000,00€  

30.7323.04 «Οδοποιία Ιστορικού  Κέντρου ∆ράµας», 120.000,00€  

30.7323.05 «Οδοποιία περιοχής τέρµα Ευξ. Πόντου»,100.000,00€  

30.7336.03. «Επισκευές πεζοδροµίων περιοχής σταδίου ∆όξας», 12.000,00€  

30.7321.02 «Κατασκευή στέγης (και µόνωση οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων 

ΤΚ Μικροχωρίου και  Προαστείου», 12.000,00€  
30.7326.75 «Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Χωριστής », 12.000,00€   

30.7326.76 «Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Ξηροποτάµου», 12.000,00€      
30.7341.010 µε τίτλο «Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή του σε 

Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο» 20.085,79 

30.7341.015 µε τίτλο «Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων 

στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη » 287.650,00 

30.7341.016 «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών 

δραστηριοτήτων » 249.991,60 

30.7341.017 «Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού Μαυροβάτου – 

Μικροχωρίου »  194.439,93 

10.7341.006  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών» 84.758,52 

10.7341.007 «Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής» 71.328,93 

10.7341.008 «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν.Κρώµνης» 97.223,87 

10.7341.009  «Προµήθεια εξοπλισµού παλαιού δηµαρχείου» 73.502,34 

10.7341.010  «Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της 

πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας 115.000,00 

15.7135.08 «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης» 10.000,00 € 

15.7135.09  «Προµήθεια εξοπλισµού ψύξης» 5.000,00 € 

15.6262.03 «Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο γήπεδο  Ξηροποτάµου»  

28.000,00 € . 

15.6631 «Προµήθεια υγειονοµικού – φαρµακευτικού υλικού» 20.000,00  

 
 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 30/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


