
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  20/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 3
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 22-1-2014 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:Ψήφιση πιστώσεων      

 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 3341/20-1-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας και ανέγνωσε τα 
µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  « Ψήφιση πιστώσεων» 

 
    Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω 

πιστώσεων:  

00.6073 

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 

σεµινάρια 3.000,00 

00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000,00 

00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 

00.6117 Αµοιβή γιατρού εργασίας 4.620,00 

00.6151 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από είσπραξη τελών 63.000,00 

00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 

00.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών και 

λοιπών τρίτων 8.000,00 



 
 

   
  

 

00.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων ειδικών 

συµβούλων-συνεργατών και γενικού γραµµατέα  4.000,00 

00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 15.000,00 

00.6452 Συνδροµές INTERNET 10.000,00 

00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 

00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλακείου  1.000,00 

00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 671.513,00 

00.6711.02 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης 

σχολικών κτιρίων 142.100,00 

00.6715.04 

Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 103 

Ν.3852/2010)  1.100.000,00 

00.6715.05 

Πολιτιστικός Οργανισµός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

∆ράµας" 880.000,00 

00.6726 

Εισφορά υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη 

ΤΑΠ (ν.2130/93) 55.000,00 

00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 100.000,00 

00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 49.000,00 

00.6735 

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία καθώς και 

φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες 

και όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του 

∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 94 Ν.3852/2010) 70.000,00 

00.6736.15 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή 

προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση επιστ. έρευνας 

"Καταγραφή και επεξεργασία αναλυτικών στοιχείων αναφορικά µε 

τα χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων καθώς και των 

µετεωρολογικών συνθηκών του ∆ήµου ∆ράµας 12.300,00 

00.6736.17 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή 

προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση επιστηµονικού έργου 

µε τίτλο "Καταγραφή και µελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών 

καλλωπιστικών ειδών του Ν. ∆ράµας και εισαγωγή τους στους 

χώρους πρασίνου του ∆ήµου" 10.000,00 

00.6737.04 

Χρηµατοδότηση ετήσιου προγράµµατος δράσης νέας ενιαίας 

κοινωφελούς επιχείρησης "∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α." 800.000,00 

00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.000,00 

10.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6.000,00 

10.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.500,00 

10.6041.02 Αµοιβές ασκουµένων σπουδαστών 40.000,00 

10.6142.02 Αµοιβή ορκωτών λογιστών 13.530,00 

10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 6.000,00 

10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 500,00 

10.6261.01 Συντήρηση - επισκευή δηµοτικών κτιρίων (εργασίες-προµήθειες) 50.000,00 

10.6261.03 Συντήρηση εξοπλισµού (hardware) 2.500,00 

10.6261.05 

∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 30.000,00 



 
 

   
  

 

10.6261.06 

∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 16.000,00 

10.6261.07 

∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου που πληρώνονται 

από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 16.000,00 

10.6261.08 

 ∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 8.000,00 

10.6261.09 

∆απάνες Τοπικικής Κοινότητας Κ.Αγρού που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 8.000,00 

10.6261.10 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.11 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.12 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου  που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.13 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται 

από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.14 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.15 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα  που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.16 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου  που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 13.000,00 

10.6261.17 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού   που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.18 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.19 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 2.000,00 

10.6273 

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 

υπηρεσίες 75.000,00 

10.6274.03 ∆απάνη καθαριότητας δηµοτικών κτηρίων 175.000,00 

10.6312.01  Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας(Ε.ΤΑ.Κ.) 8.500,00 

10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250,00 

10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 

10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 800,00 

10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 

10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 

10.6613.01 Προµήθεια εντύπων  15.000,00 

10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 15.000,00 

10.7134.01 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήµατα - 

εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήµατα  70.000,00 

10.7134.03 Προµήθεια λογισµικών 40.000,00 

10.7341.001 

Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωµένου 

σχεδίου αστικής αναγέννησης του ∆. ∆ράµας 40.000,00 



 
 

   
  

 

10.7341.002 

 Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών 

και των δεδοµένων του ιστορικού κέντρου ∆ράµας για την ανάδειξη 

και αξιοποίησή του 25.050,00 

10.7341.003 

∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποιήσεις  για την διαχείριση των 

αστικών απορριµµάτων 60.000,00 

10.7341.004 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση  για τη στοχευµένη στήριξη της 

απασχόλησης στο Νοµό ∆ράµας 6.900,00 

10.7341.005 

Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την 

∆ραµινή ύπαιθρο 59.126,80 

10.7413.02 

Μελέτη εφαρµογής και υλοποίησης εικονοποίησης (virtualization)  

& ενοποίησης (consolidation) 10.000,00 

10.7513.05 

Συµµετοχή στο κεφάλαιο της νέας δηµ. κοιν. επιχείρησης 

∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 450.000,00 

10.7518.01 

Ετήσια εισφορά στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων-

Προαγωγή Υγείας 1.000,00 

10.7518.02 

Ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των 

εξαρτησιογόνων ουσιών 2.000,00 

15.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 8.000,00 

15.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 

15.6023 Καταβολή αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης 0,00 

15.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 41.000,00 

15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.500,00 

15.6131.01 Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου 19.200,00 

15.6131.02 Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου 20.000,00 

15.6232 Μισθώµατα κτιρίων 8.000,00 

15.6262.01 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 3.000,00 

15.6262.02 Χωµατουργικές εργασίες 2.000,00 

15.6273 

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 

υπηρεσίες 85.000,00 

15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 

15.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

15.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 20.000,00 

15.6473.01 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.000,00 

15.6473.02 Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500,00 

15.6481.01 ∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως 60.000,00 

15.6481.02 

Προµήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του 

κοινωνικού παντοπωλείου 150.000,00 

15.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 3.640.962,26 

15.6741.02 Επίδοµα αιµατολ/κών αιµολυτική αναιµία κλπ. 170.602,57 

15.6741.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά 21.765,17 

15.6741.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 1.298.733,62 

15.6741.05 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασµ. 233.171,17 

15.6741.06 Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 75.769,78 

15.6741.07 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών 88.187,62 

15.6741.08 Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών ∆ηµοσίου 282.964,34 



 
 

   
  

 

15.6741.09 Επίδοµα τυφλότητας 1.666.938,86 

15.6741.10 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 60.384,30 

15.6741.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 70.574,50 

15.6741.13 Επίδοµα οµογενών-προσφύγων   34.072,81 

15.7341.001 

Στήριξη των πολιτιστικών θεσµών "Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 

Ξηροποτάµου" και "Αράπηδες Μονστηρακίου" του ∆ήµου ∆ράµας 15.000,00 

20.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.000,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 750.000,00 

20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 15.000,00 

20.6262.04 

Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού 

∆ικτύου 24.600,00 

20.6262.05 Καθαρισµός κοινόχρηστων εκτάσεων  24.600,00 

20.6262.07 Καθαρισµός πινακίδων µνηµείων 2.000,00 

20.6262.10 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 15.000,00 

20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 70.000,00 

20.6323 Τέλη τεχνικού ελέγχου 2.500,00 

20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 

20.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 0,00 

20.6495.01 Τέλη σύνδεσης µε ∆ΕΗ 3.000,00 

20.7135.02 προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 121.839,26 

20.7135.10 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος βυθιζόµενων κάδων 65.000,00 

20.7325.03 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Χωριστής 5.000,00 

20.7325.04 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Ξηροποτάµου  50.000,00 

20.7325.06 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Μικροχωρίου  8.000,00 

20.7325.07 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού  Κουδουνίων 6.000,00 

20.7325.08 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Καλλιφύτου 12.000,00 

20.7325.09 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού  Κ.Αγρού 6.000,00 

20.7325.17 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Μοναστηρακίου 4.000,00 

20.7325.23 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ∆ενδρακίων ΤΚ Λιβαδερού 1.500,00 

20.7336.06 

Παρεµβάσεις σε χώρους απορριµµάτων (Εργα αντιπυρικής 

προστασίας) 81.794,24 

20.7336.12 Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού ∆Κ  Ξηροποτάµου 10.000,00 

20.7336.15 Μετατόπιση  δικτύου ηλεκτροφωτισµού Καλλιφύτου 6.000,00 

30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.500,00 

30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 

30.6323 Τέλη τεχνικού ελέγχου 500,00 

30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 

30.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 35.000,00 

30.7111.01 Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης 132.322,36 

30.7321.09 

Κατασκευή 2ου ορόφου στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου 

Ξηροποτάµου 50.000,00 

30.7321.12  Κατασκευή παιδικού σταθµού 39.000,00 



 
 

   
  

 

30.7321.23 Ανακατασκευή ισογείου παλαιού ∆ηµαρχείου 104.500,00 

30.7322.03 Βελτιώσεις παιδικών χαρών 50.585,00 

30.7323.20 Οδοποιία Τ∆ Μυλοποτάµου 43.550,12 

30.7323.22 Οδοποιία Τ∆ Κ.Αγρού  48.000,00 

30.7323.27 Οδοποιία Τ∆ Μαυροβάτου 24.000,00 

30.7323.29 Οδοποιία Τ∆ Χωριστής  58.300,00 

30.7323.34 Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου 71.715,96 

30.7323.35 Οδοποιϊα Τ.Κ.Μοναστηρακίου 38.382,78 

30.7323.46 ∆ηµοτική οδοποιϊα  220.000,00 

30.7326.03 

Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο 

χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη 550.000,00 

30.7326.37 Εργα εξυπηρέτησης στον "Προφήτη Ηλία" 82.500,00 

30.7326.55 

Κατασκευή αποδυτηρίων-WC και πρόσβασης ΑΜΕΑ στις 

εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου 10.000,00 

30.7326.60 Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 100.000,00 

30.7326.71 

Βελτίωση περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ 

Μικροχωρίου 8.000,00 

30.7333.09 Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων 47.000,00 

30.7341.001 

Χρηµατοδότηση ενταγµένης στο ΕΣΠΑ δράσης " Τεχνική βοήθεια 

του δήµου ∆ράµας" 50.000,00 

30.7341.002 

Χρηµατοδότηση  ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή 

αναβάθµιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  

∆ράµας" 50.000,00 

30.7341.003 

Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα 

Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ)  & Αξιοιποίησης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σχολικό συγκρότηµα 

1ου και 2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας" 40.000,00 

30.7341.004 Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η. ∆ήµου ∆ράµας 871.005,57 

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"  60.000,00 

30.7341.006 Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816-551 (Γερολύµπου) 349.296,51 

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" 100.000,00 

30.7341.008 Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης ∆ράµας 263.666,64 

30.7341.009 

Κατασκευή κόµβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ 825.264,44 

30.7341.010 

Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή του σε 

Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο 1.209.889,98 

30.7341.011 Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών ευρύτερα της οδού Φιλίππου 700.000,00 

30.7341.012 Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α 415.122,01 

30.7341.013 Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας 265.924,81 

30.7341.014 

Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου 

Νικοτσάρα 499.999,99 



 
 

   
  

 

30.7413.02 

Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικές - Ενεργειακές για δηµοτικές 

εγκαταστάσεις 15.000,00 

30.7413.06 Στατικές µελέτες 10.000,00 

30.7413.07 Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Ξηροποτάµου 49.000,00 

30.7413.08 Τοπογραφική αποτύπωση  ιστορικού κέντρου 155.006,76 

30.7413.25 Τροποποίηση  κυκλοφοριακής µελέτης 80.000,00 

30.7413.34 Τοπογραφικές µελέτες 15.000,00 

30.7413.40 Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής 7.200,00 

30.7413.41 Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου 10.513,25 

30.7413.77 

Μελέτη κατασκευής κερκίδων και κλειστού χώρου άθλησης 

∆ηµοτικού Σταδίου 60.000,00 

30.7413.78 Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο ενιαίου ∆ήµου ∆ράµας (Α' ΦΑΣΗ) 284.551,00 

30.7413.79 Στατική µελέτη στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάµου 4.000,00 

35.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 180.000,00 

35.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 71.000,00 

35.6061 

Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 

προσωπικού) 1.000,00 

35.6262.14 Εργασίες εκχιονισµού περιοχής ∆ήµου ∆ράµας 22.950,40 

35.6262.15 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών  30.000,00 

35.6262.16 Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού 5.000,00 

35.6262.19 

Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης Αειφορικής Ενέργειας για τον ∆ήµο 

∆ράµας 24.600,00 

35.6262.20 

Μετρήσεις και αξιολόγηση των επιπέδων συγκέντρωσης των 

αιωρούµενων σωµατιδίων στο αστικό ατµοσφαιρικό περιβάλλον του 

∆ήµου ∆ράµας 24.600,00 

35.6275.01 Χωµατουργικές εργασίες 25.000,00 

35.6412.01 Έξοδα µεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά 0,00 

35.6641.01 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 

µέσων 30.000,00 

35.7341.001 

Αισθητική αναβάθµιση Ανάδειξη Περιοχής (Αριθ 361 Αγροτεµάχιο) 

πλησίον ενυδρείου Μυλοποτάµου 41.979,90 

40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 

45.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 4.000,00 

45.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.000,00 

45.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 200,00 

45.6262.07 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 5.000,00 

45.6275.01 Χωµατουργικές εργασίες 5.000,00 

45.6641.01 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 

µέσων 1.000,00 

50.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.200,00 

70.01.6023 

Καταβολή αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού 

σχολικών µονάδων 15.000,00 

80.8251 Πάγια προκαταβολή 25.000,00 

  

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά . 



 
 

   
  

 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,µειοψηφούντων των κ. Γ. Παπαδόπουλου 
ο οποίος είπε «καταψηφίζω το θέµα διότι δεν ψήφισα τον προϋπολογισµό και η 
άρνησή µου έχει να κάνει µε την ανισότητα στις κατανοµές σε κάποιους 
κωδικούς έργων, εκτός των υποχρεωτικών δαπανών(λειτουργικών δαπανών 
και προνοιακών επιδοµάτων)  και του κ. Τερζή ο οποίος είπε «καταψηφίζω 
τους κωδικούς πλήν αυτών των λειτουργικών δαπανών» 
 

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

1.Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
 

00.6073 

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 

και σεµινάρια 3.000,00 

00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000,00 

00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 

00.6117 Αµοιβή γιατρού εργασίας 4.620,00 

00.6151 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από είσπραξη τελών 63.000,00 

00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 

00.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών και 

λοιπών τρίτων 8.000,00 

00.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων ειδικών 

συµβούλων-συνεργατών και γενικού γραµµατέα  4.000,00 

00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 15.000,00 

00.6452 Συνδροµές INTERNET 10.000,00 

00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 

00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλακείου  1.000,00 

00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 671.513,00 

00.6711.02 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης 

σχολικών κτιρίων 142.100,00 

00.6715.04 

Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 103 

Ν.3852/2010)  1.100.000,00 

00.6715.05 

Πολιτιστικός Οργανισµός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

∆ράµας" 880.000,00 

00.6726 

Εισφορά υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη 

ΤΑΠ (ν.2130/93) 55.000,00 

00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 100.000,00 

00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 49.000,00 

00.6735 

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία καθώς και 

φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες 

και όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του 

∆ήµου ∆ράµας (άρθρο 94 Ν.3852/2010) 70.000,00 

00.6736.15 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή 

προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση επιστ. έρευνας 

"Καταγραφή και επεξεργασία αναλυτικών στοιχείων αναφορικά µε 

τα χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων καθώς και των 

µετεωρολογικών συνθηκών του ∆ήµου ∆ράµας 12.300,00 



 
 

   
  

 

00.6736.17 

Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Καβάλας σε εφαρµογή 

προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση επιστηµονικού έργου 

µε τίτλο "Καταγραφή και µελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών 

καλλωπιστικών ειδών του Ν. ∆ράµας και εισαγωγή τους στους 

χώρους πρασίνου του ∆ήµου" 10.000,00 

00.6737.04 

Χρηµατοδότηση ετήσιου προγράµµατος δράσης νέας ενιαίας 

κοινωφελούς επιχείρησης "∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α." 800.000,00 

00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.000,00 

10.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6.000,00 

10.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.500,00 

10.6041.02 Αµοιβές ασκουµένων σπουδαστών 40.000,00 

10.6142.02 Αµοιβή ορκωτών λογιστών 13.530,00 

10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 6.000,00 

10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 500,00 

10.6261.01 Συντήρηση - επισκευή δηµοτικών κτιρίων (εργασίες-προµήθειες) 50.000,00 

10.6261.03 Συντήρηση εξοπλισµού (hardware) 2.500,00 

10.6261.05 

∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 30.000,00 

10.6261.06 

∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 16.000,00 

10.6261.07 

∆απάνες ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου που πληρώνονται 

από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 16.000,00 

10.6261.08 

 ∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 8.000,00 

10.6261.09 

∆απάνες Τοπικικής Κοινότητας Κ.Αγρού που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 8.000,00 

10.6261.10 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.11 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.12 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου  που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.13 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται 

από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.14 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.15 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα  που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.16 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου  που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 13.000,00 

10.6261.17 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού   που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.18 

∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από 

την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 6.000,00 

10.6261.19 ∆απάνες Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής που πληρώνονται από την 6.000,00 



 
 

   
  

 

πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 

10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 2.000,00 

10.6273 

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 

υπηρεσίες 75.000,00 

10.6274.03 ∆απάνη καθαριότητας δηµοτικών κτηρίων 175.000,00 

10.6312.01  Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας(Ε.ΤΑ.Κ.) 8.500,00 

10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250,00 

10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 

10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 800,00 

10.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 

10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 

10.6613.01 Προµήθεια εντύπων  15.000,00 

10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 15.000,00 

10.7134.01 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήµατα - 

εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήµατα  70.000,00 

10.7134.03 Προµήθεια λογισµικών 40.000,00 

10.7341.001 

Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωµένου 

σχεδίου αστικής αναγέννησης του ∆. ∆ράµας 40.000,00 

10.7341.002 

 Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των 

πληροφοριών και των δεδοµένων του ιστορικού κέντρου ∆ράµας 

για την ανάδειξη και αξιοποίησή του 25.050,00 

10.7341.003 

∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποιήσεις  για την διαχείριση των 

αστικών απορριµµάτων 60.000,00 

10.7341.004 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση  για τη στοχευµένη στήριξη της 

απασχόλησης στο Νοµό ∆ράµας 6.900,00 

10.7341.005 

Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την 

∆ραµινή ύπαιθρο 59.126,80 

10.7413.02 

Μελέτη εφαρµογής και υλοποίησης εικονοποίησης (virtualization)  

& ενοποίησης (consolidation) 10.000,00 

10.7513.05 

Συµµετοχή στο κεφάλαιο της νέας δηµ. κοιν. επιχείρησης 

∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 450.000,00 

10.7518.01 

Ετήσια εισφορά στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων-

Προαγωγή Υγείας 1.000,00 

10.7518.02 

Ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των 

εξαρτησιογόνων ουσιών 2.000,00 

15.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 8.000,00 

15.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 

15.6023 Καταβολή αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης 0,00 

15.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 41.000,00 



 
 

   
  

 

15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.500,00 

15.6131.01 Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου 19.200,00 

15.6131.02 Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου 20.000,00 

15.6232 Μισθώµατα κτιρίων 8.000,00 

15.6262.01 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 3.000,00 

15.6262.02 Χωµατουργικές εργασίες 2.000,00 

15.6273 

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 

υπηρεσίες 85.000,00 

15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 

15.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

15.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 20.000,00 

15.6473.01 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.000,00 

15.6473.02 Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500,00 

15.6481.01 ∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως 60.000,00 

15.6481.02 

Προµήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του 

κοινωνικού παντοπωλείου 150.000,00 

15.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 3.640.962,26 

15.6741.02 Επίδοµα αιµατολ/κών αιµολυτική αναιµία κλπ. 170.602,57 

15.6741.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά 21.765,17 

15.6741.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 1.298.733,62 

15.6741.05 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασµ. 233.171,17 

15.6741.06 Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 75.769,78 

15.6741.07 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών 88.187,62 

15.6741.08 Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών ∆ηµοσίου 282.964,34 

15.6741.09 Επίδοµα τυφλότητας 1.666.938,86 

15.6741.10 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 60.384,30 

15.6741.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 70.574,50 

15.6741.13 Επίδοµα οµογενών-προσφύγων   34.072,81 

15.7341.001 

Στήριξη των πολιτιστικών θεσµών "Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 

Ξηροποτάµου" και "Αράπηδες Μονστηρακίου" του ∆ήµου ∆ράµας 15.000,00 

20.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.000,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 750.000,00 

20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 15.000,00 

20.6262.04 

Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού 

∆ικτύου 24.600,00 

20.6262.05 Καθαρισµός κοινόχρηστων εκτάσεων  24.600,00 

20.6262.07 Καθαρισµός πινακίδων µνηµείων 2.000,00 

20.6262.10 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 15.000,00 

20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 70.000,00 

20.6323 Τέλη τεχνικού ελέγχου 2.500,00 

20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 



 
 

   
  

 

20.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 0,00 

20.6495.01 Τέλη σύνδεσης µε ∆ΕΗ 3.000,00 

20.7135.02 προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 121.839,26 

20.7135.10 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος βυθιζόµενων κάδων 65.000,00 

20.7325.03 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Χωριστής 5.000,00 

20.7325.04 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Ξηροποτάµου  50.000,00 

20.7325.06 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Μικροχωρίου  8.000,00 

20.7325.07 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού  Κουδουνίων 6.000,00 

20.7325.08 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Καλλιφύτου 12.000,00 

20.7325.09 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού  Κ.Αγρού 6.000,00 

20.7325.17 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Μοναστηρακίου 4.000,00 

20.7325.23 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ∆ενδρακίων ΤΚ Λιβαδερού 1.500,00 

20.7336.06 

Παρεµβάσεις σε χώρους απορριµµάτων (Εργα αντιπυρικής 

προστασίας) 81.794,24 

20.7336.12 Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού ∆Κ  Ξηροποτάµου 10.000,00 

20.7336.15 Μετατόπιση  δικτύου ηλεκτροφωτισµού Καλλιφύτου 6.000,00 

30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.500,00 

30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 

30.6323 Τέλη τεχνικού ελέγχου 500,00 

30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 

30.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 35.000,00 

30.7111.01 Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης 132.322,36 

30.7321.09 

Κατασκευή 2ου ορόφου στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου 

Ξηροποτάµου 50.000,00 

30.7321.12  Κατασκευή παιδικού σταθµού 39.000,00 

30.7321.23 Ανακατασκευή ισογείου παλαιού ∆ηµαρχείου 104.500,00 

30.7322.03 Βελτιώσεις παιδικών χαρών 50.585,00 

30.7323.20 Οδοποιία Τ∆ Μυλοποτάµου 43.550,12 

30.7323.22 Οδοποιία Τ∆ Κ.Αγρού  48.000,00 

30.7323.27 Οδοποιία Τ∆ Μαυροβάτου 24.000,00 

30.7323.29 Οδοποιία Τ∆ Χωριστής  58.300,00 

30.7323.34 Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου 71.715,96 

30.7323.35 Οδοποιϊα Τ.Κ.Μοναστηρακίου 38.382,78 

30.7323.46 ∆ηµοτική οδοποιϊα  220.000,00 

30.7326.03 

Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο 

χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη 550.000,00 

30.7326.37 Εργα εξυπηρέτησης στον "Προφήτη Ηλία" 82.500,00 

30.7326.55 

Κατασκευή αποδυτηρίων-WC και πρόσβασης ΑΜΕΑ στις 

εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου 10.000,00 

30.7326.60 Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 100.000,00 

30.7326.71 

Βελτίωση περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ 

Μικροχωρίου 8.000,00 

30.7333.09 Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων 47.000,00 

30.7341.001 

Χρηµατοδότηση ενταγµένης στο ΕΣΠΑ δράσης " Τεχνική βοήθεια 

του δήµου ∆ράµας" 50.000,00 



 
 

   
  

 

30.7341.002 

Χρηµατοδότηση  ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή 

αναβάθµιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ∆ήµου  

∆ράµας" 50.000,00 

30.7341.003 

Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα 

Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ)  & Αξιοιποίησης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σχολικό συγκρότηµα 

1ου και 2ου ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ράµας" 40.000,00 

30.7341.004 Ανέγερση κτηρίου Κ.Η.Φ.Η. ∆ήµου ∆ράµας 871.005,57 

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"  60.000,00 

30.7341.006 Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816-551 (Γερολύµπου) 349.296,51 

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" 100.000,00 

30.7341.008 Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης ∆ράµας 263.666,64 

30.7341.009 

Κατασκευή κόµβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-Κ∆ΑΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ 825.264,44 

30.7341.010 

Ανακαίνιση παλαιού ∆ηµαρχείου και µετατροπή του σε 

Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο 1.209.889,98 

30.7341.011 Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών ευρύτερα της οδού Φιλίππου 700.000,00 

30.7341.012 Κατασκευή κτιρίου Κ∆ΑΠ µε Α 415.122,01 

30.7341.013 Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας 265.924,81 

30.7341.014 

Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου 

Νικοτσάρα 499.999,99 

30.7413.02 

Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικές - Ενεργειακές για δηµοτικές 

εγκαταστάσεις 15.000,00 

30.7413.06 Στατικές µελέτες 10.000,00 

30.7413.07 Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Ξηροποτάµου 49.000,00 

30.7413.08 Τοπογραφική αποτύπωση  ιστορικού κέντρου 155.006,76 

30.7413.25 Τροποποίηση  κυκλοφοριακής µελέτης 80.000,00 

30.7413.34 Τοπογραφικές µελέτες 15.000,00 

30.7413.40 Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής 7.200,00 

30.7413.41 Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου 10.513,25 

30.7413.77 

Μελέτη κατασκευής κερκίδων και κλειστού χώρου άθλησης 

∆ηµοτικού Σταδίου 60.000,00 

30.7413.78 Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο ενιαίου ∆ήµου ∆ράµας (Α' ΦΑΣΗ) 284.551,00 

30.7413.79 Στατική µελέτη στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάµου 4.000,00 

35.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 180.000,00 

35.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 71.000,00 

35.6061 

Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 

προσωπικού) 1.000,00 

35.6262.14 Εργασίες εκχιονισµού περιοχής ∆ήµου ∆ράµας 22.950,40 

35.6262.15 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών  30.000,00 



 
 

   
  

 

35.6262.16 Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού 5.000,00 

35.6262.19 

Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης Αειφορικής Ενέργειας για τον ∆ήµο 

∆ράµας 24.600,00 

35.6262.20 

Μετρήσεις και αξιολόγηση των επιπέδων συγκέντρωσης των 

αιωρούµενων σωµατιδίων στο αστικό ατµοσφαιρικό περιβάλλον 

του ∆ήµου ∆ράµας 24.600,00 

35.6275.01 Χωµατουργικές εργασίες 25.000,00 

35.6412.01 Έξοδα µεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά 0,00 

35.6641.01 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 

µέσων 30.000,00 

35.7341.001 

Αισθητική αναβάθµιση Ανάδειξη Περιοχής (Αριθ 361 

Αγροτεµάχιο) πλησίον ενυδρείου Μυλοποτάµου 41.979,90 

40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 

45.6012.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 4.000,00 

45.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.000,00 

45.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 200,00 

45.6262.07 ∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 5.000,00 

45.6275.01 Χωµατουργικές εργασίες 5.000,00 

45.6641.01 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 

µέσων 1.000,00 

50.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.200,00 

70.01.6023 

Καταβολή αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού 

σχολικών µονάδων 15.000,00 

80.8251 Πάγια προκαταβολή 25.000,00 

 

όπως προτάθηκε από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
   
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 20/2014 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

∆έσποινα Σιδηροπούλου 


