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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 70/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 7ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 6-3-2014 
 

 
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. 
 
κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

   Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Ψήφιση πιστώσεων το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει 
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� 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 φύσης του. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: (έκτακτο) Ψήφιση πιστώσεων. 

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της Επιτροπής το το µε αριθµό πρωτ. 13864/5-3-2014 
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:  

15.7135.08 Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης 1.680,00 

45.7326.04 Παρεµβάσεις στα κάτω νεκροταφεία ∆Κ Ξηροποτάµου 12.000,00 

35.7322.20 Βελτιώσεις παιδικών χαρών 100.000,00 

30.7326.53 Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου οδού Σαµοθράκης, περιοχής 
Σιδηροδροµικού Σταθµού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου 

102.600,00 

20.6641.02 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.956,54 

30.7341.002 
Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  
∆ράµας 2.927,24 

30.7341.003 

Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ)  & Αξιοιποίησης 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σχολικό συγκρότηµα 1ου και 2ου 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας 4.181,77 

30.7341.005 

Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης 
Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  στα κτίρια του Συγκροτήµατος των 
σχολείων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΣΕΚ του ∆ήµου ∆ράµας" 6.272,66 

30.7341.007 

Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρµογής  Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  
και εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σχολικό  συγκρότηµα 2ου και 5ου 
Γυµνασίου ∆ράµας -2ο Λυκείου ∆ράµας του ∆ήµου ∆ράµας" 7.527,19 

 
                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΟ 241.145,40 

         

  και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.   
             Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον προεδρεύοντα, και 
ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
 
15.7135.08 Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης 1.680,00 

45.7326.04 Παρεµβάσεις στα κάτω νεκροταφεία ∆Κ Ξηροποτάµου 12.000,00 

35.7322.20 Βελτιώσεις παιδικών χαρών 100.000,00 

30.7326.53 Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου οδού Σαµοθράκης, περιοχής 
Σιδηροδροµικού Σταθµού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου 

102.600,00 

20.6641.02 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.956,54 



30.7341.002 
Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του 
∆ήµου  ∆ράµας 2.927,24 

30.7341.003 

Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ)  & Αξιοιποίησης 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σχολικό συγκρότηµα 1ου και 
2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας 4.181,77 

30.7341.005 

Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης 
Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  στα κτίρια του Συγκροτήµατος των 
σχολείων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΣΕΚ του ∆ήµου ∆ράµας" 6.272,66 

30.7341.007 

Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρµογής  Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ)  και εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σχολικό  συγκρότηµα 2ου 
και 5ου Γυµνασίου ∆ράµας -2ο Λυκείου ∆ράµας του ∆ήµου ∆ράµας" 7.527,19 

 
                                                                                                        
ΣΥΝΟΛΟ 241.145,40 

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 70/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


