
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  18/2014 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 3ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 22-1-2014 
 
ΘΕΜΑ 1ο: (έκτακτο)    1η  Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 
2014. 
     
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 22η 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. 
3389/20-1-2014 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. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαρακίδης Κυριάκος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης   Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος    Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Τερζής Ανέστης 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 2746/16-1-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την 1η Αναµόρφωση 
προϋ/σµού οικ. έτους 2014τ ο οποίο λέει τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «1η Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2014» 
ΣΧΕΤ.:  

(α) το µε αριθµ.  2651/16-01-2014 Υπ. Σηµ.  Γραφείο ∆ηµάρχου 
           (β) το µε αριθµ. 2705/16-1-2014 Υπ. Σηµ. ∆/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών 
           (γ) το µε αριθµ. 1/2014 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας   
           (δ) το µε αριθµ. 50988/30-12-2013 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών 
           (ε) τα µε αριθµ. 15/2014 & 16/20014 γραµµάτια είσπραξης της Ταµειακής  

Υπηρεσίας   
           (στ) τα µε αριθµ. 21/2014 & 22/20014 γραµµάτια είσπραξης της Ταµειακής  

Υπηρεσίας   
           (ζ) τα µε αριθµ. 17/2014 & 18/20014 γραµµάτια είσπραξης της Ταµειακής  

Υπηρεσίας   
           (η) τα µε αριθµ. 19/2014 & 20/20014 γραµµάτια είσπραξης της Ταµειακής  



 
 

   
  

 

Υπηρεσίας   
            (θ) το µε αριθµ. 75086/12-12-2013 Υπ. Σηµ. Αυτ. Τµήµατος Τοπ. Οικ.  

Ανάπτυξης  
            (ι)  το µε αριθµ. 1171/09-1-2014 Υπ. Σηµ. ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών 

(ια) το µε αριθµ. 628/07-1-2014 Υπ. Σηµ. ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης         
Υπηρεσιών 

            (ιβ) το µε αριθµ. 48107/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών 
             (ιγ) το µε αριθµ. 2770/6-12-2013 έγγραφο της ∆ΙΑΑΜΑ 

(ιδ) το µε αριθµ. 88723/27-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Μακεδονίας-Θράκης 

            (ιε) το µε αριθµ. 71329/22-11-2013  Υπ. Σηµ. Τµήµατος Προγραµµατισµού,  
Ανάπτυξης & Οργάνωσης 

  

Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα  
εξής: 
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως 
από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων 
δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού 
κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού 
ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης 
εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία 
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω 
προϋπολογισµώ.  
3. Η διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου 
εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι 
αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των 
πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να 
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις 
πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους 
δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον 
κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν 
διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες  ήθελον  ευρεθή εν 
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας 
εν τω προϋπολογισµώ».  
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και 
εµφάνισιν της κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η 
µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος 
προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». 
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραµµατέα 
της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των 
δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των 
προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των 
αρµόδιων υπηρεσιών.  
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε 
αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού 



 
 

   
  

 

απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται 
στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).  
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή 
διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης 
του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες 
αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).  
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες  οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ράµας του τρέχοντος έτους παρίσταται 
ανάγκη δηµιουργίας και ενίσχυσης πιστώσεων  για την κάλυψη των αναγκών 
αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά 
πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος 
έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο 
του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το 
αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των 
καινούριων πιστώσεων. 
 
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη 
της  

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ράµας, έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την αριθ. 620/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• τα σχετικά έγγραφα µε στοιχεία (α), (β), 
(γ),(δ),(ε),(στ),(ζ),(η),(θ),(ι),(ια),(ιβ),(ιγ), (ιδ) & (ιε) 

 
εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
Α. Την εγγραφή στον προϋπολογισµό των κατωτέρω εσόδων και στη 
συνέχεια τη µεταφορά τους στο αποθεµατικό κεφάλαιο: 
1. Την αποδοχή ποσού 233.752,30€ από το ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη της 

δαπάνης θέρµανσης των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
και την εγγραφή του  στο σκέλος των εσόδων µε ΚΑ 2119.03 «ΚΑΠ για 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο (ε)       

2. Την αποδοχή ποσού 55.358,72€ από το ΥΠ.ΕΣ «Πρόγραµµα 
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες ΣΑΕ 055» για την πληρωµή του έργου 
«Αντιπληµµυρική προστασία περιοχής πέντε δρόµων έως χείµαρο 
Καλλιφύτου» που εκτελείται από τη ∆ΕΥΑ ∆ράµας (εφαρµογή 
προγραµµατικής σύµβασης), και την εγγραφή του  στο σκέλος των 
εσόδων µε ΚΑ 1322.02 «χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΣ (ΣΑΕ 055) για 
έργα αντιπληµµυρικής προστασίας», σχετικό µε στοιχείο (δ)       

3. Την αποδοχή συνολικού ποσού 155.820,00€ από το ΥΠΕΣ που 
αφορούν αποδόσεις φόρου ζύθου, τέλη διαφηµίσεων και τέλους 
ακίνητης περιουσίας 2013, καθώς και την εγγραφή του στο σκέλος των 
εσόδων µε ΚΑ 2119.06 «Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ», σχετικό µε 
στοιχείο (στ),(ζ),(η)       

4. Την αποδοχή  ποσού 1.725.304,15€, διαφορά µεταξύ προϋ/σθέντος 
χρηµατικού υπολοίπου κατά τη σύνταξη του προϋ/σµού και 



 
 

   
  

 

πραγµατικού (γραµµάτιο 1/2014) και την εγγραφή του στο σκέλος των 
εσόδων ως εξής: 

• 5111  «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
41.595,05 (υπόλοιπο προνοιακών επιδοµάτων) 

• 5111 «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
14.685,00 (υπόλοιπο επιδόµατος ένδειας) 

• 5111 «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
25.016,14 (υπόλοιπο χρηµατοδότησης για τη δαπάνη σίτισης) 

• 5111 «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
706.906,76 (υπόλοιπο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

• 5121 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
37.078,55 (χρηµατοδότηση του προγράµµατος βοήθεια στο 
σπίτι) 

• 5121 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
27.589,42 (υπόλοιπο απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων) 

• 5121 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
34.114,43€ (υπόλοιπο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

• 5122 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
821.943,80 (υπόλοιπο για επενδυτικές δραστηριότητες –ΣΑΤΑ) 

• 5122 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
16.375,00 (υπόλοιπο για κάλυψη δαπανών πολιτικής 
προστασίας) 

Β.Τις µεταφορές πιστώσεων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, ως εξής: 

- Από τον Κ.Α. 30.7321.23  µε τίτλο «Ανακατασκευή ισογείου παλαιού 
δηµαρχείου»  να µεταφερθεί ποσό  85.500,00€ στο αποθεµατικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό 
του(ποσό έκπτωσης), 

-  Από τον Κ.Α. 30.7323.22 µε τίτλο «Οδοποιϊα Κ.Αγρού»  να µεταφερθεί 
ποσό  52.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.29 µε τίτλο «Οδοποιϊα Τ∆ Χωριστής»  να 
µεταφερθεί ποσό  51.700,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό 
έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.34 µε τίτλο «Οδοποιϊα ΤΚ Μικροχωρίου»  να 
µεταφερθεί ποσό  63.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό 
έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7326.03 µε τίτλο «Υποδοµή για εγκατάσταση 
προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη»  να 
µεταφερθεί ποσό  550.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, λόγω ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, 

- Από τον Κ.Α. 30.7326.37 µε τίτλο «Έργα εξυπηρέτησης στον Προφήτη 
Ηλία»  να µεταφερθεί ποσό  67.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό 
έκπτωσης), 



 
 

   
  

 

- Από τον Κ.Α. 30.7326.53 µε τίτλο «Ανακατασκευή κοινοχρήστου οδού 
Σαµοθράκης»  να µεταφερθεί ποσό  47.400,00€ στο αποθεµατικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο 
του (ποσό έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 20.7135.08 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών (και 
λαµπτηρων LED»  να µεταφερθεί ποσό  341.200,00€ στο αποθεµατικό 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολο του, σχετικό µε στοιχείο (α)       

- Από τον Κ.Α. 20.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 
και ανακύκλωσης»  να µεταφερθεί ποσό  48.039,26€ στο αποθεµατικό 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολο του, σχετικό µε στοιχείο (α)       

- Από τον Κ.Α. 30.7131.09 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου 
στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων»  να µεταφερθεί ποσό  
165.988,50€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, λόγω 
ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, 

- Από τον Κ.Α. 70.01.6023 µε τίτλο «Καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης»  
να µεταφερθεί ποσό  15.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, λόγω µη ύπαρξης σχετικού κωδικού στο τύπο του 
προϋ/σµού, 

- Από τον Κ.Α. 80.8116 µε τίτλο «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
ΠΟΕ» να µεταφερθεί ποσό  120.000,00€ στο αποθεµατικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο 
του, 

- Από τον Κ.Α. 80.8222 µε τίτλο «Απόδοση φόρων, και χαρτόσηµο 
∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και λοιπών συλλογικών οργάνων»  να 
µεταφερθεί ποσό  17.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του  

- Από τον Κ.Α. 80.8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ 
τρίτων» να µεταφερθεί ποσό 651,50€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του, 

- Από τον Κ.Α. 00.6715.04 µε τίτλο «Επιχορήγηση νοµικού προσώπου» 
να µεταφερθεί ποσό 100.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του, 
 

Γ. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το 
αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού στους κάτωθι 
κωδικούς, για την αντιµετώπιση δαπανών: 

- Μεταφορά ποσού  233.401,67 σε νέο   Κ.Α. 80.8117.07 µε τίτλο 
«Λειτουργικές δαπάνες σχολείων (θέρµανση) ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο 
(ε) 

- Μεταφορά ποσού  58.358,72 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 00.6736.14 µε 
τίτλο «Αντιπληµµυρική προστασία περιοχής πέντε δρόµων έως χείµαρο 
Καλλιφύτου», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  41.595,05 στον υφιστάµενο    Κ.Α.15.6741.01 µε 
τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε βαριές αναπηρίες»   

- Μεταφορά ποσού  14.685,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 15.6741.15 µε 
τίτλο «Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις»   



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  25.016,14 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 70.01.6481.01 µε 
τίτλο «∆απάνη σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου» 

- Μεταφορά ποσού  37.078,55 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 00.6736.03 µε 
τίτλο «Μεταβίβαση πίστωσης στη ∆ΕΚΠΟΤΑ για το πρόγραµµα βοήθεια 
στο σπίτι», σχετικό µε στοιχείο (ιβ) 

- Μεταφορά ποσού  8.600,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.7131.11 µε τίτλο 
«Προµήθεια ειδικού µηχανικού εξοπλισµού για τον καθαρισµό πρανών 
και δασών»,  

- Μεταφορά ποσού  7.775,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.7131.10 µε τίτλο 
«Προµήθεια πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού»,  

- Μεταφορά ποσού  15.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8111 µε τίτλο 
«Αµοιβές και έξοδα προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8112 µε τίτλο 
«Αµοιβές αιρετών »,  

- Μεταφορά ποσού  115.000,00€  στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8113 µε 
τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων»,  

- Μεταφορά ποσού  2.173,27€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8223 µε τίτλο 
«Απόδοση φόρων προµηθευτών»,  

- Μεταφορά ποσού  15.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 70.01.6021 µε 
τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου»,  

- Μεταφορά ποσού  225.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 80.8117.08 µε τίτλο 
«Οφειλή προγράµµατος δράσης ∆ΕΚΠΟΤΑ 2013»,  

- Μεταφορά ποσού  11.640,40€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.6662.09 µε 
τίτλο «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοδοσίας»,  

- Μεταφορά ποσού  73.800,00€ στον υφιστάµενο    10.6431.01  µε τίτλο 
«Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του δήµου»,  

- Μεταφορά ποσού  8.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 20.6262.03 µε 
τίτλο «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων», σχετικό µε στοιχείο (ια) 

-  «Μεταφορά ποσού  30.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 00.6736.16 µε 
τίτλο «Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή 
προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας µε 
τίτλο µελέτη λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης για το ∆. ∆ράµας», 
σχετικό µε στοιχείο (θ) 

- Μεταφορά ποσού  29.708,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6726 µε τίτλο 
«Εισφορά στη ∆ΙΑ.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε.», σχετικό µε στοιχείο (ιγ) 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι 
υπερηµερίας» 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00€  στον υφιστάµενο      Κ.Α. 10.6694.04 µε 
τίτλο «∆απάνη διενέργειας εκλογών» 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6821 µε τίτλο 
«φορολογικά πρόστιµα» 

- Μεταφορά ποσού  9.900,00€ στον υφιστάµενο         Κ.Α. 15.6117 µε 
τίτλο «Αµοιβές τρίτων» 

- Μεταφορά ποσού  440.000,00€  στον υφιστάµενο      Κ.Α. 00.6715.05 
µε τίτλο «Επιχορήγηση πολιτιστικού οργανισµού – φεστιβάλ ταινιών 
µικρού µήκους» 

- Μεταφορά ποσού  450,00€ σε νέο     Κ.Α. 10.6051.08 µε τίτλο 
«Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ», σχετικό µε στοιχείο (ι) 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  71.913,18€ σε νέο Κ.Α. 80.8121.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού ΠΟΕ (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ» 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 35.7131.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού»,  σχετικό µε στοιχείο  

- Μεταφορά ποσού  14.022,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 15.7135.01 µε 
τίτλο «Προµήθεια αθλητικού υλικού» 

- Μεταφορά ποσού  40.319,12€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 15.7135.03 µε 
τίτλο «Προµήθεια οργάνων υγείας και άθλησης»,  σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  344.821,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7111.01  µε 
τίτλο «Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης», σχετικό µε 
στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  29.057,46€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7131.07 µε 
τίτλο «φωτοβολταϊκά συστήµατα», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  60.000,00€ στον υφιστάµενο      Κ.Α. 30.7326.10 µε 
τίτλο «Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δηµοτικού σταδίου 
(πρώην εθνικού) , σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  50.000,00€ σε νέο  Κ.Α. 20.7325.02 µε τίτλο 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00€ σε νέο  Κ.Α. 20.7336.07 µε τίτλο 
«Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  32.000,00€ σε νέο   Κ.Α. 30.7131.08 µε τίτλο 
«Προµήθεια κυκλοφορητών δηµαρχείου», σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  8.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7131.04 µε τίτλο 
«Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών»   

- Μεταφορά ποσού  92.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.42 µε 
τίτλο «Υποστηρικτικές Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου» 

- Μεταφορά ποσού  15.990,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 45.7412.03 µε 
τίτλο «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης Α’ και Β’ νεκροταφείων της 
πόλης της ∆ράµας» 

- Μεταφορά ποσού  18.069,92€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7321.09 µε 
τίτλο «Κατασκευή 2ου ορόφου  στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου 
Ξηροποτάµου» 

- Μεταφορά ποσού  98.717,86€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.17 µε 
τίτλο «Οδοποιϊα περιοχής επέκτασης Αµπελοκήπων » 

- Μεταφορά ποσού  3.075,00€ σε νέο   Κ.Α. 80.8123µε τίτλο «Μελέτες»   

- Μεταφορά ποσού  3.381,16€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7326.24 µε τίτλο 
«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων µπάσκετ » 

-  Μεταφορά ποσού  120.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7326.40 µε 
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Κολυµβητηρίου ∆.∆ράµας 
(ποσοστό συµµετοχής ∆ήµου 30%) », σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  60.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7326.41 µε 
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) 
Κραχτίδη ∆.∆ράµας (ποσοστό  συµµετοχής ∆ήµου 30%) », σχετικό µε 
στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  7.570,82€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7333.09 µε τίτλο 
«Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων » 

- Μεταφορά ποσού  8.770,04€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7336.11 µε τίτλο 
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων » 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  1.549,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.34 µε τίτλο 
«Τοπογραφικές µελέτες » 

- Μεταφορά ποσού  9.225,80€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.40 µε τίτλο 
«Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής », σχετικό µε στοιχείο 
(β) 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.41 µε τίτλο 
«Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου », σχετικό µε στοιχείο 
(β) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο  Κ.Α. 30.7326.65 µε τίτλο «Χώρος 
εκγύµνασης σκύλων », σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  62.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 20.7135.09 µε 
τίτλο «Προµήθεια ενός συστήµατος βυθιζόµενου κάδου» 

- Μεταφορά ποσού  60.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.76 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. Καλλιφύτου », σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.82 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού », σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.81 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.88 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.47 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου », σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  32.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.83 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου », σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  27.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.84 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.86 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  25.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.87 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  7.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.89 µε τίτλο 
«Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  15.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.85 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  70.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.70 µε 
τίτλο «δηµοτική οδοποιία ∆.Κ. ∆ράµας – αµµοχαλικοστρώσεις»   

- Μεταφορά ποσού  100.000,00€ σε νέο   Κ.Α. 30.7323.01 µε τίτλο 
«Οδοποιία επέκτασης Στενηµάχου», σχετικό µε στοιχείο (α) 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  70.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.02 µε τίτλο 
«Οδοποιία Αρκαδικού – Ν. Αµισού», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7336.01 µε τίτλο 
«Αποκατάσταση φθορών δαπέδου πλατείας Ελευθερίας»  , σχετικό 
µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7336.02. µε τίτλο 
«Επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων» , σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  250.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7321.01. µε τίτλο 
«Κατασκευή  στέγης στο 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο» , σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.03 µε τίτλο 
«Οδοποιία Ταξιαρχών», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  120.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.04 µε τίτλο 
«Οδοποιία Ιστορικού  Κέντρου ∆ράµας», σχετικό µε στοιχείο (α) 

-  Μεταφορά ποσού  100.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.05 µε τίτλο 
«Οδοποιία περιοχής τέρµα Ευξ. Πόντου», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7336.03. µε τίτλο 
«Επισκευές πεζοδροµίων περιοχής σταδίου ∆όξας», σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7321.02 µε τίτλο 
«Κατασκευή στέγης (και µόνωση οροφής) στα αποδυτήρια των 
γηπέδων ΤΚ Μικροχωρίου και  Προαστείου», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7326.75 µε τίτλο 
«Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Χωριστής », σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7326.76 µε τίτλο 
«Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Ξηροποτάµου» , σχετικό µε στοιχείο (α)       
 

∆.  Επίσης προτείνονται οι κατωτέρω αυξοµειώσεις των ενταγµένων έργων 
και προµηθειών στο ΕΣΠΑ, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Οι 
διαφοροποιήσεις προκύπτουν από το µέγεθος της απορρόφησης των 
κονδυλίων των συγκεκριµένων έργων στο 2013 καθώς επίσης και από τα 
αποτελέσµατα των δηµοπρατήσεων. 
Αναλυτικά προτείνεται: 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.06, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.004 µε τίτλο «Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η» µε το ποσό των 
413.178,56 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.10,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης» 
όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.008 µε τίτλο «Κατασκευή κτιρίου 
σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης» µε το ποσό των 263.783,16 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.08,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816-551 
(Γερολύµπου) » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.006 µε τίτλο 
«Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816-551 (Γερολύµπου) » µε το 
ποσό των 514.999,99 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.11, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή κόµβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ ∆ΗΜΟΥ 



 
 

   
  

 

∆ΡΑΜΑΣ» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.009 µε τίτλο «Κατασκευή 
κόµβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» µε το ποσό των 
136.000,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.09, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α » όσο και στα έξοδα µε 
Κ.Α. 30.7341.012 µε τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α» µε το ποσό 
των 465.577,99 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.13, τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών 
ευρύτερα της οδού Φιλίππου» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.011 
µε τίτλο «Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών ευρύτερα της οδού 
Φιλίππου» µε το ποσό των 2.133.450,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.01, τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας 
» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.013 µε τίτλο «Αποκατάσταση 
ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας» µε το ποσό των 1.184.042,19 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.02, τίτλο «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» όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.007 µε τίτλο «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" µε το ποσό των 
1.209.648,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.03,  τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα 
εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ)  στα κτίρια του Συγκροτήµατος των σχολείων ΕΠΑΛ 
ΕΠΑΣ ΣΕΚ του ∆ήµου ∆ράµας » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.005 µε τίτλο «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ)  στα κτίρια του Συγκροτήµατος των σχολείων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΣΕΚ 
του ∆ήµου ∆ράµας» µε το ποσό των 777.130,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.04, τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ 
της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας 
(ΕΞΕ)  & Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 
σχολικό συγκρότηµα 1ου και 2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας» όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.003 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση ενταγµένο 
στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης 
ενέργειας (ΕΞΕ)  & Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
στο σχολικό συγκρότηµα 1ου και 2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας » µε το 
ποσό των 530.372,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.05, τίτλο «Χρηµατοδότηση  
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού 
κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  ∆ράµας» όσο και στα έξοδα 
µε Κ.Α. 30.7341.002 µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού 
κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  ∆ράµας» µε το ποσό των 
400.000,00 



 
 

   
  

 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.12, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή του σε 
Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.010 µε τίτλο «Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή 
του σε Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο» µε το ποσό των 20.085,79 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.14, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και 
αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη»  » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.015 µε τίτλο «Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και 
αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη » µε το ποσό των 287.650,00 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.15, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης 
αθλητικών δραστηριοτήτων» » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.016 
µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών 
δραστηριοτήτων » µε το ποσό των 249.991,60 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.16,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού 
Μαυροβάτου – Μικροχωρίου»» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.017 
µε τίτλο «Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού 
Μαυροβάτου – Μικροχωρίου » µε το ποσό των 194.439,93 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.17, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου « Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών» όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.006 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών σταθµών» µε το ποσό των 84.758,52 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.18,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής»» 
όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.007 µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής» µε το ποσό των 71.328,93 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.19, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν.Κρώµνης 
» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.008 µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν.Κρώµνης» µε το ποσό των 97.223,87 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.20, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού παλαιού δηµαρχείου » όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.009 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού 
παλαιού δηµαρχείου» µε το ποσό των 73.502,34 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.21 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση 
από ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής προβολής της πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
∆ήµου ∆ράµας»» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.010 µε τίτλο 
«Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της 
πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας» µε το ποσό 
των 115.000,00 

- Επίσης προτείνεται η εγγραφή των νέων έργων στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα του 2014 καθώς και η ενίσχυση κατά 10.000,00€ της 
πίστωσης µε ΚΑ  30.7326.10 «Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη 
χώρου δηµοτικού σταδίου (πρώην εθνικού) , σχετικό µε στοιχείο (β)       
 



 
 

   
  

 

Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων  του ∆ήµου (άρθρο 23, παρ.3 του ν.3536/2007). 
 
Επίσης ο κ. πρόεδρος παρουσίασε στα µέλη το αριθµ. πρωτ. 3557/21-1-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε 
το παραπάνω θέµα το οποίο λέει τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ: « Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2014» 

ΣΧΕΤ.:   το µε αριθµ.  3002/17-01-2014 Υπ. Σηµ.  ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,

 Παιδείας και Πολιτισµού 

 
Σας διαβιβάζουµε το µε αριθµ. 3002/17-1-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της 
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισµού, µε το οποίο αιτούνται 
την δηµιουργία των παρακάτω πιστώσεων : 

 
Α)  Κ.Α. 15.7135.08, µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης» ποσό  
10.000,00 € 

 
 Β)  Κ.Α. 15.7135.09 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ψύξης» ποσό 5.000,00 € 
 

Γ) Κ.Α. 15.6262.03 µε τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο γήπεδο                                          
Ξηροποτάµου» ποσό 28.000,00 € . 

 
         Παρακαλούµε  να συµπεριληφθούν στην  συζήτηση της 1ης  αναµόρφωσης του        
         προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. 

         Προτείνεται η ενίσχυση των συγκεκριµένων κωδικών από το αποθεµατικό.  

 
Επίσης ο κ. πρόεδρος παρουσίασε στα µέλη το αριθµ. πρωτ. 3637/21-1-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε 
το παραπάνω θέµα το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: « Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2014» 

ΣΧΕΤ.:   το µε αριθµ.  3586/21-01-2014 Υπ. Σηµ.  ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,

 Παιδείας και Πολιτισµού 

 

Σας διαβιβάζουµε το µε αριθµ. 3586/21-01-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της 
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισµού, µε το οποίο αιτούνται 
την ενίσχυση του  Κ.Α. 15.6631 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού-
Φαρµακευτικού  Υλικού » µε το ποσό των  20.000,00 € και την µείωση των 
παρακάτω πιστώσεων : 

 
Α)  Κ.Α. 15.6473.01 µε τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»  
µε το ποσό των 7.000,00 € 

 
Β)  Κ.Α. 00.6733   µε τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων» µε το ποσό 
των 13.000,00 € 
 

Παρακαλούµε  να συµπεριληφθούν στην  συζήτηση της 1ης  αναµόρφωσης του  
προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. 



 
 

   
  

 

 

 και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
µειοψηφούντων των κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου ο οποίος είπε τα εξής: 
«Καταψηφίζω διότι συµφωνώ µε τις αποδοχές, αλλά δεν συµφωνώ µε την 
κατανοµή των χρηµάτων σε κάποιους κωδικούς όπως τους διαχειρίζεται η 
δηµοτική αρχή και ειδικά οι εκπτώσεις έργων δεν επιστρέφονται εκεί που 
πρέπει δικαιωµατικά αλλά µεταφέρονται σε ‘όποιους κωδικούς κρίνει σκόπιµο η 
δηµοτική αρχή» και του κ. Ανέστη Τερζή ο οποίος είπε: «∆ιαφωνώ µε την 
διάθεση των πιστώσεων στα νέα έργα γιατί ενισχύουν τις ανισότητες που ήδη 
υπάρχουν µεταξύ των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων αλλά και µεταξύ της πόλης και 
των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων» 
       

Αποφασίζει    Κατά    Πλειοψηφία  
 

1. Εγκρίνει και εισηγείται προς  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 1η 
αναµόρφωση του προυπολογισµού οικ. Έτους 2014 ως εξής: 
 
Α. Την εγγραφή στον προϋπολογισµό των κατωτέρω εσόδων και στη συνέχεια 
τη µεταφορά τους στο αποθεµατικό κεφάλαιο: 

1.Την αποδοχή ποσού 233.752,30€ από το ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη της 
δαπάνης θέρµανσης των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και 
την εγγραφή του  στο σκέλος των εσόδων µε ΚΑ 2119.03 «ΚΑΠ για 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο (ε)       
2.Την αποδοχή ποσού 55.358,72€ από το ΥΠ.ΕΣ «Πρόγραµµα 
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται 
από θεοµηνίες ΣΑΕ 055» για την πληρωµή του έργου «Αντιπληµµυρική 
προστασία περιοχής πέντε δρόµων έως χείµαρο Καλλιφύτου» που 
εκτελείται από τη ∆ΕΥΑ ∆ράµας (εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης), 
και την εγγραφή του  στο σκέλος των εσόδων µε ΚΑ 1322.02 
«χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΣ (ΣΑΕ 055) για έργα αντιπληµµυρικής 
προστασίας», σχετικό µε στοιχείο (δ)       
3.Την αποδοχή συνολικού ποσού 155.820,00€ από το ΥΠΕΣ που 
αφορούν αποδόσεις φόρου ζύθου, τέλη διαφηµίσεων και τέλους ακίνητης 
περιουσίας 2013, καθώς και την εγγραφή του στο σκέλος των εσόδων µε 
ΚΑ 2119.06 «Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο (στ),(ζ),(η)       
4.Την αποδοχή  ποσού 1.725.304,15€, διαφορά µεταξύ προϋ/σθέντος 
χρηµατικού υπολοίπου κατά τη σύνταξη του προϋ/σµού και πραγµατικού 
(γραµµάτιο 1/2014) και την εγγραφή του στο σκέλος των εσόδων ως εξής: 

• 5111  «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
41.595,05 (υπόλοιπο προνοιακών επιδοµάτων) 

• 5111 «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
14.685,00 (υπόλοιπο επιδόµατος ένδειας) 

• 5111 «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
25.016,14 (υπόλοιπο χρηµατοδότησης για τη δαπάνη σίτισης) 

• 5111 «χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» µε το ποσό των 
706.906,76 (υπόλοιπο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 



 
 

   
  

 

• 5121 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
37.078,55 (χρηµατοδότηση του προγράµµατος βοήθεια στο 
σπίτι) 

• 5121 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
27.589,42 (υπόλοιπο απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων) 

• 5121 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
34.114,43€ (υπόλοιπο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

• 5122 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
821.943,80 (υπόλοιπο για επενδυτικές δραστηριότητες –ΣΑΤΑ) 

• 5122 «χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα» µε το ποσό των 
16.375,00 (υπόλοιπο για κάλυψη δαπανών πολιτικής 
προστασίας) 

Β.Τις µεταφορές πιστώσεων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, ως εξής: 

- Από τον Κ.Α. 30.7321.23  µε τίτλο «Ανακατασκευή ισογείου παλαιού 
δηµαρχείου»  να µεταφερθεί ποσό  85.500,00€ στο αποθεµατικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό 
του(ποσό έκπτωσης), 

-  Από τον Κ.Α. 30.7323.22 µε τίτλο «Οδοποιϊα Κ.Αγρού»  να µεταφερθεί 
ποσό  52.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.29 µε τίτλο «Οδοποιϊα Τ∆ Χωριστής»  να 
µεταφερθεί ποσό  51.700,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό 
έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.34 µε τίτλο «Οδοποιϊα ΤΚ Μικροχωρίου»  να 
µεταφερθεί ποσό  63.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό 
έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7326.03 µε τίτλο «Υποδοµή για εγκατάσταση 
προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη»  να 
µεταφερθεί ποσό  550.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, λόγω ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, 

- Από τον Κ.Α. 30.7326.37 µε τίτλο «Έργα εξυπηρέτησης στον Προφήτη 
Ηλία»  να µεταφερθεί ποσό  67.500,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του (ποσό 
έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 30.7326.53 µε τίτλο «Ανακατασκευή κοινοχρήστου οδού 
Σαµοθράκης»  να µεταφερθεί ποσό  47.400,00€ στο αποθεµατικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο 
του (ποσό έκπτωσης), 

- Από τον Κ.Α. 20.7135.08 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών (και 
λαµπτηρων LED»  να µεταφερθεί ποσό  341.200,00€ στο αποθεµατικό 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολο του, σχετικό µε στοιχείο (α)       

- Από τον Κ.Α. 20.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 
και ανακύκλωσης»  να µεταφερθεί ποσό  48.039,26€ στο αποθεµατικό 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολο του, σχετικό µε στοιχείο (α)       



 
 

   
  

 

- Από τον Κ.Α. 30.7131.09 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου 
στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων»  να µεταφερθεί ποσό  
165.988,50€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, λόγω 
ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, 

- Από τον Κ.Α. 70.01.6023 µε τίτλο «Καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης»  
να µεταφερθεί ποσό  15.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, λόγω µη ύπαρξης σχετικού κωδικού στο τύπο του 
προϋ/σµού, 

- Από τον Κ.Α. 80.8116 µε τίτλο «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 
ΠΟΕ» να µεταφερθεί ποσό  120.000,00€ στο αποθεµατικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο 
του, 

- Από τον Κ.Α. 80.8222 µε τίτλο «Απόδοση φόρων, και χαρτόσηµο 
∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και λοιπών συλλογικών οργάνων»  να 
µεταφερθεί ποσό  17.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του  

- Από τον Κ.Α. 80.8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ 
τρίτων» να µεταφερθεί ποσό 651,50€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του, 

- Από τον Κ.Α. 00.6715.04 µε τίτλο «Επιχορήγηση νοµικού προσώπου» 
να µεταφερθεί ποσό 100.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του, 

-   Από τον  Κ.Α. 15.6473.01 µε τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών  
δραστηριοτήτων»  µεταφέρει  ποσό  7.000,00 €  στο αποθεµατικό  
του δηµοτικού προϋπολογισµού για την ενίσχυση του  Κ.Α. 
15.6631 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού-Φαρµακευτικού  
Υλικού » 

- Από τον  Κ.Α. 00.6733   µε τίτλο «  Καταβολή  χρηµατικών  
     βοηθηµάτων» µεταφέρει ποσό 13.000,00 € στο αποθεµατικό του  
     δηµοτικού προϋπολογισµού για την ενίσχυση του  Κ.Α. 15.6631  
     µε  τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού-Φαρµακευτικού  Υλικού » 
 

 
Γ. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το 
αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού στους κάτωθι 
κωδικούς, για την αντιµετώπιση δαπανών: 

- Μεταφορά ποσού  233.401,67 σε νέο   Κ.Α. 80.8117.07 µε τίτλο 
«Λειτουργικές δαπάνες σχολείων (θέρµανση) ΠΟΕ», σχετικό µε στοιχείο 
(ε) 

- Μεταφορά ποσού  58.358,72 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 00.6736.14 µε 
τίτλο «Αντιπληµµυρική προστασία περιοχής πέντε δρόµων έως 
χείµαρρο Καλλιφύτου», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  41.595,05 στον υφιστάµενο    Κ.Α.15.6741.01 µε 
τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε βαριές αναπηρίες»   

- Μεταφορά ποσού  14.685,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 15.6741.15 µε 
τίτλο «Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις»   

- Μεταφορά ποσού  25.016,14 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 70.01.6481.01 µε 
τίτλο «∆απάνη σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου» 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  37.078,55 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 00.6736.03 µε 
τίτλο «Μεταβίβαση πίστωσης στη ∆ΕΚΠΟΤΑ για το πρόγραµµα βοήθεια 
στο σπίτι», σχετικό µε στοιχείο (ιβ) 

- Μεταφορά ποσού  8.600,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.7131.11 µε τίτλο 
«Προµήθεια ειδικού µηχανικού εξοπλισµού για τον καθαρισµό πρανών 
και δασών»,  

- Μεταφορά ποσού  7.775,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 35.7131.10 µε τίτλο 
«Προµήθεια πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού»,  

- Μεταφορά ποσού  15.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8111 µε τίτλο 
«Αµοιβές και έξοδα προσωπικού»,  

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8112 µε τίτλο 
«Αµοιβές αιρετών »,  

- Μεταφορά ποσού  115.000,00€  στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8113 µε 
τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων»,  

- Μεταφορά ποσού  2.173,27€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 80.8223 µε τίτλο 
«Απόδοση φόρων προµηθευτών»,  

- Μεταφορά ποσού  15.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 70.01.6021 µε 
τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου»,  

- Μεταφορά ποσού  225.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 80.8117.08 µε τίτλο 
«Οφειλή προγράµµατος δράσης ∆ΕΚΠΟΤΑ 2013»,  

- Μεταφορά ποσού  11.640,40€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.6662.09 µε 
τίτλο «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοδοσίας»,  

- Μεταφορά ποσού  73.800,00€ στον υφιστάµενο    10.6431.01  µε τίτλο 
«Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του δήµου»,  

- Μεταφορά ποσού  8.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 20.6262.03 µε 
τίτλο «Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων», σχετικό µε στοιχείο (ια) 

-  «Μεταφορά ποσού  30.000,00€ στον υφιστάµενο    Κ.Α. 00.6736.16 µε 
τίτλο «Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή 
προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας µε 
τίτλο µελέτη λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης για το ∆. ∆ράµας», 
σχετικό µε στοιχείο (θ) 

- Μεταφορά ποσού  29.708,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6726 µε τίτλο 
«Εισφορά στη ∆ΙΑ.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε.», σχετικό µε στοιχείο (ιγ) 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι 
υπερηµερίας» 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00€  στον υφιστάµενο      Κ.Α. 10.6694.04 µε 
τίτλο «∆απάνη διενέργειας εκλογών» 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ σε νέο     Κ.Α. 00.6821 µε τίτλο 
«φορολογικά πρόστιµα» 

- Μεταφορά ποσού  9.900,00€ στον υφιστάµενο         Κ.Α. 15.6117 µε 
τίτλο «Αµοιβές τρίτων» 

- Μεταφορά ποσού  440.000,00€  στον υφιστάµενο      Κ.Α. 00.6715.05 
µε τίτλο «Επιχορήγηση πολιτιστικού οργανισµού – φεστιβάλ ταινιών 
µικρού µήκους» 

- Μεταφορά ποσού  450,00€ σε νέο     Κ.Α. 10.6051.08 µε τίτλο 
«Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ», σχετικό µε στοιχείο (ι) 

- Μεταφορά ποσού  71.913,18€ σε νέο Κ.Α. 80.8121.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού ΠΟΕ (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ» 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 35.7131.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού»,  σχετικό µε στοιχείο  

- Μεταφορά ποσού  14.022,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 15.7135.01 µε 
τίτλο «Προµήθεια αθλητικού υλικού» 

- Μεταφορά ποσού  40.319,12€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 15.7135.03 µε 
τίτλο «Προµήθεια οργάνων υγείας και άθλησης»,  σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  344.821,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7111.01  µε 
τίτλο «Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης», σχετικό µε 
στοιχείο (γ) 

- Μεταφορά ποσού  29.057,46€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7131.07 µε 
τίτλο «φωτοβολταϊκά συστήµατα», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  60.000,00€ στον υφιστάµενο      Κ.Α. 30.7326.10 µε 
τίτλο «Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δηµοτικού σταδίου 
(πρώην εθνικού) , σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  50.000,00€ σε νέο  Κ.Α. 20.7325.02 µε τίτλο 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  10.000,00€ σε νέο  Κ.Α. 20.7336.07 µε τίτλο 
«Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού», σχετικό µε στοιχείο (δ) 

- Μεταφορά ποσού  32.000,00€ σε νέο   Κ.Α. 30.7131.08 µε τίτλο 
«Προµήθεια κυκλοφορητών δηµαρχείου», σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  8.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7131.04 µε τίτλο 
«Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών»   

- Μεταφορά ποσού  92.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.42 µε 
τίτλο «Υποστηρικτικές Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου» 

- Μεταφορά ποσού  15.990,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 45.7412.03 µε 
τίτλο «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης Α’ και Β’ νεκροταφείων της 
πόλης της ∆ράµας» 

- Μεταφορά ποσού  18.069,92€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7321.09 µε 
τίτλο «Κατασκευή 2ου ορόφου  στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου 
Ξηροποτάµου» 

- Μεταφορά ποσού  98.717,86€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.17 µε 
τίτλο «Οδοποιϊα περιοχής επέκτασης Αµπελοκήπων » 

- Μεταφορά ποσού  3.075,00€ σε νέο   Κ.Α. 80.8123µε τίτλο «Μελέτες»   

- Μεταφορά ποσού  3.381,16€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7326.24 µε τίτλο 
«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων µπάσκετ » 

-  Μεταφορά ποσού  120.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7326.40 µε 
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Κολυµβητηρίου ∆.∆ράµας 
(ποσοστό συµµετοχής ∆ήµου 30%) », σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  60.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7326.41 µε 
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) 
Κραχτίδη ∆.∆ράµας (ποσοστό  συµµετοχής ∆ήµου 30%) », σχετικό µε 
στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  7.570,82€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7333.09 µε τίτλο 
«Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων » 

- Μεταφορά ποσού  8.770,04€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7336.11 µε τίτλο 
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων » 

- Μεταφορά ποσού  1.549,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.34 µε τίτλο 
«Τοπογραφικές µελέτες » 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  9.225,80€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.40 µε τίτλο 
«Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής », σχετικό µε στοιχείο 
(β) 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7413.41 µε τίτλο 
«Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου », σχετικό µε στοιχείο 
(β) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο  Κ.Α. 30.7326.65 µε τίτλο «Χώρος 
εκγύµνασης σκύλων », σχετικό µε στοιχείο (β) 

- Μεταφορά ποσού  62.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 20.7135.09 µε 
τίτλο «Προµήθεια ενός συστήµατος βυθιζόµενου κάδου» 

- Μεταφορά ποσού  60.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.76 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. Καλλιφύτου », σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.82 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού », σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.81 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.88 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.47 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου », σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  32.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.83 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου », σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  27.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.84 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  40.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.86 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  25.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.87 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  7.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.89 µε τίτλο 
«Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  15.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.85 µε 
τίτλο «Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής », σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  70.000,00€ στον υφιστάµενο  Κ.Α. 30.7323.70 µε 
τίτλο «δηµοτική οδοποιία ∆.Κ. ∆ράµας – αµµοχαλικοστρώσεις»   

- Μεταφορά ποσού  100.000,00€ σε νέο   Κ.Α. 30.7323.01 µε τίτλο 
«Οδοποιία επέκτασης Στενηµάχου», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  70.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.02 µε τίτλο 
«Οδοποιία Αρκαδικού – Ν. Αµισού», σχετικό µε στοιχείο (α) 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7336.01 µε τίτλο 
«Αποκατάσταση φθορών δαπέδου πλατείας Ελευθερίας»  , σχετικό 
µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7336.02. µε τίτλο 
«Επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων» , σχετικό µε στοιχείο 
(α) 

- Μεταφορά ποσού  250.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7321.01. µε τίτλο 
«Κατασκευή  στέγης στο 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο» , σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.03 µε τίτλο 
«Οδοποιία Ταξιαρχών», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  120.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.04 µε τίτλο 
«Οδοποιία Ιστορικού  Κέντρου ∆ράµας», σχετικό µε στοιχείο (α) 

-  Μεταφορά ποσού  100.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7323.05 µε τίτλο 
«Οδοποιία περιοχής τέρµα Ευξ. Πόντου», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7336.03. µε τίτλο 
«Επισκευές πεζοδροµίων περιοχής σταδίου ∆όξας», σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7321.02 µε τίτλο 
«Κατασκευή στέγης (και µόνωση οροφής) στα αποδυτήρια των 
γηπέδων ΤΚ Μικροχωρίου και  Προαστείου», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7326.75 µε τίτλο 
«Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Χωριστής », σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  12.000,00€ σε νέο Κ.Α. 30.7326.76 µε τίτλο 
«Ανάπλαση πάρκων ∆Κ Ξηροποτάµου» , σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού 20.000,00 €  στον υφιστάµενο  Κ.Α. 15.6631 µε τίτλο 
«Προµήθεια υγειονοµικού-Φαρµακευτικού  Υλικού »  

 
∆.  Επίσης προτείνονται οι κατωτέρω αυξοµειώσεις των ενταγµένων έργων 

και προµηθειών στο ΕΣΠΑ, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Οι 
διαφοροποιήσεις προκύπτουν από το µέγεθος της απορρόφησης των 
κονδυλίων των συγκεκριµένων έργων στο 2013 καθώς επίσης και από τα 
αποτελέσµατα των δηµοπρατήσεων. 
Αναλυτικά προτείνεται: 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.06, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.004 µε τίτλο «Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η» µε το ποσό των 
413.178,56 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.10,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης» 
όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.008 µε τίτλο «Κατασκευή κτιρίου 
σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης» µε το ποσό των 263.783,16 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.08,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816-551 
(Γερολύµπου) » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.006 µε τίτλο 
«Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816-551 (Γερολύµπου) » µε το 
ποσό των 514.999,99 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.11, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή κόµβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ ∆ΗΜΟΥ 



 
 

   
  

 

∆ΡΑΜΑΣ» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.009 µε τίτλο «Κατασκευή 
κόµβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» µε το ποσό των 
136.000,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.09, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α » όσο και στα έξοδα µε 
Κ.Α. 30.7341.012 µε τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α» µε το ποσό 
των 465.577,99 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.13, τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών 
ευρύτερα της οδού Φιλίππου» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.011 
µε τίτλο «Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών ευρύτερα της οδού 
Φιλίππου» µε το ποσό των 2.133.450,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.01, τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας 
» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.013 µε τίτλο «Αποκατάσταση 
ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας» µε το ποσό των 1.184.042,19 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.02, τίτλο «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» όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.007 µε τίτλο «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" µε το ποσό των 
1.209.648,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.03,  τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα 
εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ)  στα κτίρια του Συγκροτήµατος των σχολείων ΕΠΑΛ 
ΕΠΑΣ ΣΕΚ του ∆ήµου ∆ράµας » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.005 µε τίτλο «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ)  στα κτίρια του Συγκροτήµατος των σχολείων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΣΕΚ 
του ∆ήµου ∆ράµας» µε το ποσό των 777.130,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.04, τίτλο «Χρηµατοδότηση 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του έργου «Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ 
της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας 
(ΕΞΕ)  & Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 
σχολικό συγκρότηµα 1ου και 2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας» όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.003 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση ενταγµένο 
στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης 
ενέργειας (ΕΞΕ)  & Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
στο σχολικό συγκρότηµα 1ου και 2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας » µε το 
ποσό των 530.372,00 

- Μείωση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1328.05, τίτλο «Χρηµατοδότηση  
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού 
κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  ∆ράµας» όσο και στα έξοδα 
µε Κ.Α. 30.7341.002 µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού 
κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  ∆ράµας» µε το ποσό των 
400.000,00 



 
 

   
  

 

 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.12, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή του σε 
Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.010 µε τίτλο «Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή 
του σε Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο» µε το ποσό των 20.085,79 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.14, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και 
αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη»  » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 
30.7341.015 µε τίτλο «Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και 
αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη » µε το ποσό των 287.650,00 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.15, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης 
αθλητικών δραστηριοτήτων» » όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.016 
µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών 
δραστηριοτήτων » µε το ποσό των 249.991,60 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.16,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού 
Μαυροβάτου – Μικροχωρίου»» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 30.7341.017 
µε τίτλο «Βελτίωση και αναβάθµιση περιφερειακής τοπικής οδού 
Μαυροβάτου – Μικροχωρίου » µε το ποσό των 194.439,93 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.17, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου « Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών» όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.006 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών σταθµών» µε το ποσό των 84.758,52 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.18,  τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής»» 
όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.007 µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής» µε το ποσό των 71.328,93 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.19, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν.Κρώµνης 
» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.008 µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν.Κρώµνης» µε το ποσό των 97.223,87 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.20, τίτλο «Χρηµατοδότηση από 
ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού παλαιού δηµαρχείου » όσο και 
στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.009 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού 
παλαιού δηµαρχείου» µε το ποσό των 73.502,34 

- Ενίσχυση τόσο στα έσοδα µε Κ.Α. 1321.21 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση 
από ΠΕΠ του έργου «Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής προβολής της πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
∆ήµου ∆ράµας»» όσο και στα έξοδα µε Κ.Α. 10.7341.010 µε τίτλο 
«Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της 
πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ήµου ∆ράµας» µε το ποσό 
των 115.000,00 

- Επίσης προτείνεται η εγγραφή των νέων έργων στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα του 2014 καθώς και η ενίσχυση κατά 10.000,00€ της 
πίστωσης µε ΚΑ  30.7326.10 «Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη 
χώρου δηµοτικού σταδίου (πρώην εθνικού) , σχετικό µε στοιχείο (β)       



 
 

   
  

 

 
 
 
Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων  του ∆ήµου (άρθρο 23, παρ.3 του ν.3536/2007). 
 

Ε. Επίσης προτείνεται η µεταφορά ποσών από το αποθεµατικό κεφάλαιο 
του δηµοτικού προϋπολογισµού για  την δηµιουργία των παρακάτω 
πιστώσεων : 

 
Α)  Κ.Α. 15.7135.08, µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης» ποσό  
10.000,00 € 

 
 Β)  Κ.Α. 15.7135.09 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ψύξης» ποσό  
           5.000,00 € 
 

Γ) Κ.Α. 15.6262.03 µε τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο  
γήπεδο   Ξηροποτάµου» ποσό 28.000,00 € . 
 

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

 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 18/2014 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


