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67/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ψήφιση πιστώσεων  

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27ης Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό την προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά 
από την 7852/24-02-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 
Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν παρόντα 
8 µέλη : 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8.        Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.       Ζαχαριάδης Παύλος    
 

      Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 

 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας, 

γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα  
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Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Ψήφιση πιστώσεων» θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως ένατο έκτακτο  για λήψη απόφασης.  
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 8521 

/ 26-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά 
µε το θέµα περί «Ψήφισης πιστώσεων» και καλεί τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει  ότι, το ανωτέρω έγγραφο  της  υπηρεσίας, έχει 

όπως παρακάτω: 
 

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

30.7331.13 Συντήρηση κοινοτικού κτιρίου ΤΚ Κουδουνίων 10.000,00 

30.7321.25 
Ολοκλήρωση έργων κοινοτικού καταστήµατος ΤΚ 

Μαυροβάτου 10.000,00 

30.7323.84 Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα 20.280,00 

30.7323.85 Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής 17.250,00 

30.7323.86 Οδοποιία Τ.Κ. Σιδηρόνερου 16.920,29 

80.8122.01 Έργο ΠΟΕ – Οδο�οιία Ν.Σεβάστειας 64.897,56 

80.8122.02 Έργο ΠΟΕ – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 43.269,79 

30.7326.55 
Κατασκευή α�οδυτηρίων-WC και �ρόσβασης 
ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου 10.000,00 

30.7331.15 
Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ 
Μοναστηρακίου 5.326,02 

30.7413.40 Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής 1.935,03 

30.7413.41 Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου 954,38 

45.7326.10 Βελτιώσεις νεκροταφείων 6.000,00 

80.8121.01 
Προµήθεια εξο�λισµού ΠΟΕ 

29.533,46 

80.8123 Μελέτες 3.075,00 

00.6736.18 

Μεταβίβαση �ίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας -Θράκης σε εφαρµογή 
�ρογραµµατικής σύµβασης µε αντικείµενο 
"ερευνητικό �ρόγραµµα για την συµµετοχή της 
σχολικής κοινότητας στην οικολογική και 
�αιδαγωγική αναβάθµιση  αύλειων χώρων 
σχολείων της ∆ράµας 13.500,00 

15.6117 Αµοιβές τρίτων 9.900,00 

10.7413.06 
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και 
αξιο�οίησης του λόφου Κορυλόβου 12.177,00 

70.01.6481.01 
∆α�άνη σίτισης µαθητών µουσικού γυµνασίου-
λυκείου 32.627,77 

10.7134.03 Προµήθεια λογισµικών 34.796,66 

10.7134.01 
Ηλεκτρονικοί υ�ολογιστές - ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα - εκτυ�ωτές - λοι�ά εξαρτήµατα 16.930,95 

15.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Ανα�ηρίας 55.826,41 

80.8111 Αµοιβές και έξοδα �ροσω�ικού 25.000,00 
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80.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.000,00 

80.8117.07 Λειτουργικές δα�άνες σχολείων  ΠΟΕ 168.089,62 

80.8117.09 
∆α�άνη �ρογράµµατος «Βοήθεια στο σ�ίτι» -
ΠΟΕ 46.348,18 

00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000,00 

10.6431.01 
Οργάνωση και υλο�οίηση ενεργειών τουριστικής 
�ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας 25.387,20 

80.8116 ∆α�άνες �ροµήθειας αναλωσίµων 80.000,00 

80.8117.10 
∆α�άνη σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου 
ΠΟΕ 80.456,72 

10.6012.02 Εκλογική α�οζηµίωση 9.555,00 

00.6736.19 

Μεταβίβαση �ίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε 
εφαρµογή �ρογραµµατικής σύµβασης για την 
εκ�όνηση του µελετητικού έργου «Ανάλυση και 
ε�εξεργασία των �οιοτικών χαρακτηριστικών 
φυσικού υδατορέµατος του �ολεοδοµικού 
συγκροτήµατος ∆ράµας (Χείµαρρος Καλλιφύτου) 
και των µετεωρολογικών συνθηκών σε βάση 
υδρολογικού έτους 12.300,00 

00.6715.04 
Ε�ιχορήγηση Νοµικού Προσώ�ου ∆ήµου 
∆ράµας 15.000,00 

10.6261.06 
∆α�άνες δηµοτικής κοινότητας Χωριστής �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 1.000,00 

10.6261.07 

∆α�άνες δηµοτικής κοινότητας Ξηρο�οτάµου 
�ου  
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 1.000,00 

10.6261.08 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Καλλιφύτου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.09 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Κ. Αγρού �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.10 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Κουδουνίων �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.11 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μαυροβάτου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.12 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μικροχωρίου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.13 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μοναστηρακίου 
�ου �ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.14 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μυλο�οτάµου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.15 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Νικοτσάρα �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.16 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Σιδηρονέρου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.17 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Λιβαδερού �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 
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10.6261.18 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μακρυ�λαγίου 
�ου �ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.19 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Σκαλωτής �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

30.7341.012 Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α 197.492,31 

30.7341.011 
Βελτίωση και ενίσχυση υ�οδοµών ευρύτερα της 
οδού Φιλί��ου 87.658,78 

30.7341.013 Α�οκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας 3.300.000,00 

30.7341.010 
Ανακαίνιση �αλαιού ∆ηµαρχείου και µετατρο�ή 
του σε Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο 408.675,49 

30.7341.015 
Υ�οδοµή για εγκατάσταση �ρο�ονητηρίου και 
α�οδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη 243.101,85 

10.7341.007  Προµήθεια εξο�λισµού µονάδων ειδικής αγωγής 27.865,65 

10.7341.008 
Προµήθεια εξο�λισµού �αιδικού σταθµού 
Ν.Κρώµνης 75.201,95 

10.7341.011 
∆ιαχείριση ευ�αθών κοινωνικών οµάδων ∆ήµου 
∆ράµας 61.500,00 

10.7341.012 Προµήθεια εξο�λισµού ΚΗΦΗ 105.142,37 

15.7135.10 
Προµήθεια ιατρικής -οδοντιατρικής µονάδας και 
συνοδού εξο�λισµού 109.511,11 

10.7341.004 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση  για τη 
στοχευµένη στήριξη της α�ασχόλησης στο Νοµό 
∆ράµας 7.650,00 

15.6741.15 
 Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές 
ενισχύσεις, Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 250,00 

20.6262.03 Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων 60.000,00 

80.8117.11 
Οφειλές υπό εκκαθάριση δηµοτικής επιχείρησης 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 53.761,15 

30.7413.06 Στατικές µελέτες 5.412,00 

15.7135.01 Προµήθεια αθλητικού υλικού 12.000,00 

30.6662.09 
Προµήθεια υλικών σήµανσης  - αρίθµησης και 
ονοµατοδοσίας οδών 5.000,00 

15.6662.11 Προµήθεια τζαµιών 1.000,00 

10.6691 
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων 2.200,00 

10.6615.01 Προµήθεια εκτυ�ώσεων 5.000,00 

15.6662.06 Προµήθεια κλειδιά,κλειδαριές κλ� 1.000,00 

40.7413.03 

Υδρολογικές µελέτες και καθορισµός 
οριογραµµών ρεµάτων εντός των ορίων του 
∆ήµου ∆ράµας 54.699,17 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.718.458,87  

                                                                                                                              »   

           Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
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                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

• Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε  βάρος των αντίστοιχων  Κ.Α.  
 

30.7331.13 Συντήρηση κοινοτικού κτιρίου ΤΚ Κουδουνίων 10.000,00 

30.7321.25 
Ολοκλήρωση έργων κοινοτικού καταστήµατος ΤΚ 

Μαυροβάτου 10.000,00 

30.7323.84 Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα 20.280,00 

30.7323.85 Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής 17.250,00 

30.7323.86 Οδοποιία Τ.Κ. Σιδηρόνερου 16.920,29 

80.8122.01 Έργο ΠΟΕ – Οδο�οιία Ν.Σεβάστειας 64.897,56 

80.8122.02 Έργο ΠΟΕ – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 43.269,79 

30.7326.55 
Κατασκευή α�οδυτηρίων-WC και �ρόσβασης 
ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου 10.000,00 

30.7331.15 
Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ 
Μοναστηρακίου 5.326,02 

30.7413.40 Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής 1.935,03 

30.7413.41 Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου 954,38 

45.7326.10 Βελτιώσεις νεκροταφείων 6.000,00 

80.8121.01 
Προµήθεια εξο�λισµού ΠΟΕ 

29.533,46 

80.8123 Μελέτες 3.075,00 

00.6736.18 

Μεταβίβαση �ίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας -Θράκης σε εφαρµογή 
�ρογραµµατικής σύµβασης µε αντικείµενο 
"ερευνητικό �ρόγραµµα για την συµµετοχή της 
σχολικής κοινότητας στην οικολογική και 
�αιδαγωγική αναβάθµιση  αύλειων χώρων 
σχολείων της ∆ράµας 13.500,00 

15.6117 Αµοιβές τρίτων 9.900,00 

10.7413.06 
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και 
αξιο�οίησης του λόφου Κορυλόβου 12.177,00 

70.01.6481.01 
∆α�άνη σίτισης µαθητών µουσικού γυµνασίου-
λυκείου 32.627,77 

10.7134.03 Προµήθεια λογισµικών 34.796,66 

10.7134.01 
Ηλεκτρονικοί υ�ολογιστές - ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα - εκτυ�ωτές - λοι�ά εξαρτήµατα 16.930,95 

15.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Ανα�ηρίας 55.826,41 

80.8111 Αµοιβές και έξοδα �ροσω�ικού 25.000,00 

80.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.000,00 

80.8117.07 Λειτουργικές δα�άνες σχολείων  ΠΟΕ 168.089,62 

80.8117.09 
∆α�άνη �ρογράµµατος «Βοήθεια στο σ�ίτι» -
ΠΟΕ 46.348,18 

00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000,00 

10.6431.01 
Οργάνωση και υλο�οίηση ενεργειών τουριστικής 
�ροβολή του ∆ήµου ∆ράµας 25.387,20 
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80.8116 ∆α�άνες �ροµήθειας αναλωσίµων 80.000,00 

80.8117.10 
∆α�άνη σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου 
ΠΟΕ 80.456,72 

10.6012.02 Εκλογική α�οζηµίωση 9.555,00 

00.6736.19 

Μεταβίβαση �ίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε 
εφαρµογή �ρογραµµατικής σύµβασης για την 
εκ�όνηση του µελετητικού έργου «Ανάλυση και 
ε�εξεργασία των �οιοτικών χαρακτηριστικών 
φυσικού υδατορέµατος του �ολεοδοµικού 
συγκροτήµατος ∆ράµας (Χείµαρρος Καλλιφύτου) 
και των µετεωρολογικών συνθηκών σε βάση 
υδρολογικού έτους 12.300,00 

00.6715.04 
Ε�ιχορήγηση Νοµικού Προσώ�ου ∆ήµου 
∆ράµας 15.000,00 

10.6261.06 
∆α�άνες δηµοτικής κοινότητας Χωριστής �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 1.000,00 

10.6261.07 

∆α�άνες δηµοτικής κοινότητας Ξηρο�οτάµου 
�ου  
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 1.000,00 

10.6261.08 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Καλλιφύτου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.09 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Κ. Αγρού �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.10 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Κουδουνίων �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.11 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μαυροβάτου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.12 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μικροχωρίου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.13 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μοναστηρακίου 
�ου �ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.14 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μυλο�οτάµου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.15 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Νικοτσάρα �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.16 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Σιδηρονέρου �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.17 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Λιβαδερού �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.18 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Μακρυ�λαγίου 
�ου �ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

10.6261.19 
∆α�άνες το�ικής  κοινότητας Σκαλωτής �ου 
�ληρώνονται α�ό την �άγια �ροκαταβολή 500,00 

30.7341.012 Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α 197.492,31 

30.7341.011 
Βελτίωση και ενίσχυση υ�οδοµών ευρύτερα της 
οδού Φιλί��ου 87.658,78 
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30.7341.013 Α�οκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας 3.300.000,00 

30.7341.010 
Ανακαίνιση �αλαιού ∆ηµαρχείου και µετατρο�ή 
του σε Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο 408.675,49 

30.7341.015 
Υ�οδοµή για εγκατάσταση �ρο�ονητηρίου και 
α�οδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη 243.101,85 

10.7341.007  Προµήθεια εξο�λισµού µονάδων ειδικής αγωγής 27.865,65 

10.7341.008 
Προµήθεια εξο�λισµού �αιδικού σταθµού 
Ν.Κρώµνης 75.201,95 

10.7341.011 
∆ιαχείριση ευ�αθών κοινωνικών οµάδων ∆ήµου 
∆ράµας 61.500,00 

10.7341.012 Προµήθεια εξο�λισµού ΚΗΦΗ 105.142,37 

15.7135.10 
Προµήθεια ιατρικής -οδοντιατρικής µονάδας και 
συνοδού εξο�λισµού 109.511,11 

10.7341.004 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση  για τη 
στοχευµένη στήριξη της α�ασχόλησης στο Νοµό 
∆ράµας 7.650,00 

15.6741.15 
 Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές 
ενισχύσεις, Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 250,00 

20.6262.03 Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων 60.000,00 

80.8117.11 
Οφειλές υπό εκκαθάριση δηµοτικής επιχείρησης 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 53.761,15 

30.7413.06 Στατικές µελέτες 5.412,00 

15.7135.01 Προµήθεια αθλητικού υλικού 12.000,00 

30.6662.09 
Προµήθεια υλικών σήµανσης  - αρίθµησης και 
ονοµατοδοσίας οδών 5.000,00 

15.6662.11 Προµήθεια τζαµιών 1.000,00 

10.6691 
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων 2.200,00 

10.6615.01 Προµήθεια εκτυ�ώσεων 5.000,00 

15.6662.06 Προµήθεια κλειδιά,κλειδαριές κλ� 1.000,00 

40.7413.03 

Υδρολογικές µελέτες και καθορισµός 
οριογραµµών ρεµάτων εντός των ορίων του 
∆ήµου ∆ράµας 54.699,17 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.718.458,87  
 

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