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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ
Αριθµός Απόφασης:

1/2016

ΘΕΜΑ:

Ψήφιση πιστώσεων

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 5η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆.
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου
∆ηµάρχου ∆ράµας , µετά από την 120/04-01-2016 γραπτή πρόσκλησή του, που
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών,
βρέθηκαν παρόντα 8 µέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαµσάκος Χριστόδουλος
Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος
Ηλιάδης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χαραλαµπίδης Ανδρέας
Ζαχαριάδης Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για
την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης
Μιχαήλ.
Το σώµα οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί
απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των
συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου
∆ράµας, γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ.
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης
στo θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα µέλη το υπ’ αριθµ. 129/04-01-2016 έγγραφο ∆/νσης Οικονοµικών Υπ.–Τµήµατος
Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί ψήφισης πιστώσεων, το
οποίο έχει όπως παρακάτω:
« Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:
15.6741.01

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναηρίας

3.336.021,38

15.6741.02

Είδοµα αιµατολ/κών αιµολυτική αναιµία κλ.

186.972,88

15.6741.03

Είδοµα εγκεφαλικής αράλυσης-σαστικά

15.6741.04

Είδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

15.6741.05

Είδοµα κίνησης σε αραληγ/τετραληγ/ακρωτηριασµ.

15.6741.06

Είδοµα στεγαστικής συνδροµής

15.6741.07

Είδοµα ανασφάλιστων αραληγικών, τετραληγικών

124.721,52

15.6741.08

Είδοµα αραληγικών, τετραληγικών ∆ηµοσίου

290.365,38

15.6741.09

Είδοµα τυφλότητας

15.6741.10

Είδοµα σε κωφάλαλα άτοµα

61.499,74

15.6741.12

Είδοµα αροστάτευτων αιδιών

86.702,94

15.6741.13

Είδοµα οµογενών-ροσφύγων

39.612,50

8.478,02
1.264.412,86

254.861,52
60.986,36

1.705.290,66

90.000,00
10.6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση
150.000,00

15.6643
10.6641.01
20.6641.01
30.6641.01
35.6641.01
45.6641.01
50.6641.01

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών
µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών
µέσων

4.000,00
230.000,00
6.000,00
15.000,00
800,00
5.000,00
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Προµήθεια ειδών ρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη
15.6481.02
λειτουργία του κοινωνικού αντοωλείου
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού ροσω15.6061
ικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
20.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
30.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
35.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
45.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
70.01.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
∆αάνη σίτισης µαθητων µουσικού γυµνασίου70.01.6481.01 λυκείου
Μεταφορά αστικών αοβλήτων (Α.Σ.Α) ∆ήµου
∆ράµας αό Σταθµό Μεταφόρτωσης Αορριµµάτων
(Σ.Μ.Α) ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής
Ταφής Αορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειακης
Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση "Ερείια Νεράιδας"
αγροκτ Παλαιοκάστρου ∆ Ηρακλείου
20.6262.09
Προµήθεια λιαντικών για κίνηση µεταφορικών
20.6641.02
µέσων
Προµήθεια λιαντικών για κίνηση µεταφορικών
50.6641.02
µέσων
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιά υλικά
10.6612
γραφείων

170.000,00
7.000,00
33.000,00
1.500,00
6.000,00
2.500,00
7.000,00
121.349,34

24.599,84
18.000,00
500,00
1.324,18
3.926,24

10.6613.02

Προµήθεια υλικού εκτυώσεων

10.6162.02

Αοµαγνητοφώνηση ρακτικών συν/σεων ∆.Σ.

10.6162.05

00.6154.01

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ∆Σ
Προµήθεια 0,15% Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων και ροµήθεια λοιών ιστωτικών
ιδρυµάτων

00.6331

Λοιοί φόροι και τέλη

10.6266

Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

5.000,00
4.500,00

15.000,00
288.500,00
6.171,49
180.000,00

10.6274.03

∆αάνη καθαριότητας δηµοτικών κτηρίων
Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου και διαχείριση
70.02.6162.01 αδέσοτων ζώων συντροφιάς

80.000,00
73.750,00

20.6263

Συντήρηση και εισκευή µεταφορικών µέσων
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10.200,00
00.6151
00.6726

∆ικαιώµατα ∆ΕΗ αό είσραξη τελών
Εισφορά υέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων οσοστού 15%
αό είσραξη ΤΑΠ (ν.2130/93)

00.6821

Φορολογικά ρόστιµα και ροσαυξήσεις Χρήσης

00.6822

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων

00.6823

Τόκοι υερηµερίας χρήσης

10.6271

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υηρεσίες
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υηρεσίες

60.000,00
5.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00

10.6273
15.6273

75.000,00
85.000,00
1.000,00

15.6277.01

20.6211

Κοινόχρηστα
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και αραγωγικής διαδικασίας

20.6323

Τέλη τεχνικού ελέγχου

30.6463

Έξοδα λοιών δηµοσιεύσεων

10.6462

∆ηµοσίευση ροκηρύξεων

00.6117

Αµοιβή γιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας
Αµοιβή ροσωικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου
Αµοιβή ροσωικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου

800.000,00
5.000,00
30.000,00
8.000,00
10.000,00

15.6131.01
15.6131.02

20.000,00
20.000,00
39.950,40

35.6262.14

20.6422

Εργασίες εκχιονισµού εριοχής ∆ήµου ∆ράµας
Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό
Σύνδεσµο ΦΟ.∆.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
ειδικών συµβούλων - συνεργατών και γενικού
γραµµατέα
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων

30.6422

Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων

20.6721.02

00.6422
10.6422
15.6422

437.000,00

3.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
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υαλλήλων

20.6262.14

Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών και λοιών τρίτων
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Εργασίες διαχείρισης µαζοαορριµµάτων και ογκωδών αοβλήτων, όως κουφωµάτων, είλων,
στρωµάτων, υολειµµάτων καθαρισµού κήων
(κλαδιά, γκαζόν) κ.α.

15.6041.01

Αοδοχές εκτάκτων υαλλήλων

20.6041.01

Αοδοχές εκτάκτων υαλλήλων

35.6041.01

15.6041.02

Αοδοχές εκτάκτων υαλλήλων
Αοδοχές ροσωικού µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου για το Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Αασχόλησης Παιδιών

35.6041.02

Αοδοχές έκτακτου ροσωικού (υροφύλακες)

10.6041.02

Αµοιβές ασκούµενων σουδαστών

20.6262.02

Χωµατουργικές εργασίες

20.6277.03

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

30.6262.03

Χωµατουργικές εργασίες

40.6422
00.6421

10.6012.01

15.6012.01

20.6012.01

45.6012.01

10.6022.01

15.6022.01

10.000,00
8.000,00

6.000,00

8.000,00

20.000,00

5.000,00

1.500,00

5.000,00

12.300,00
20.000,00
169.000,00
13.000,00

15.000,00
12.000,00
35.000,00
4.871,05
3.447,54
99,32
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1.007,40
30.6262.17

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

35.6262.15

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

35.6275.01

Χωµατουργικές εργασίες

45.6262.07

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

45.6275.01

Χωµατουργικές εργασίες

10.6461

Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων

00.6463

Έξοδα λοιών δηµοσιεύσεων

00.6221

Ταχυδροµικά Τέλη

13.695,74
62,29
2.605,20
1.154,37
800,00
1.000,00
15.000,00
10.999.040,16
ΣΥΝΟΛΟ :
»
Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας
Μειοψηφούντος του µέλους της ειτροής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι δεν
ψηφίζει τον Κωδικό ( 20.6262.09 ) ου αφορά την Μεταφορά αστικών αοβλήτων
(Α.Σ.Α) ∆ήµου ∆ράµας αό Σταθµό Μεταφόρτωσης Αορριµµάτων (Σ.Μ.Α) ∆ήµου
∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Αορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειακης
Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση "Ερείια Νεράιδας" αγροκτ. Παλαιοκάστρου ∆ Ηρακλείου.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
•

Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α.
15.6741.01

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναηρίας

15.6741.02

Είδοµα αιµατολ/κών αιµολυτική αναιµία κλ.

15.6741.03

Είδοµα εγκεφαλικής αράλυσης-σαστικά

15.6741.04

Είδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

15.6741.05

Είδοµα κίνησης σε αραληγ/τετραληγ/ακρωτηριασµ.

15.6741.06

Είδοµα στεγαστικής συνδροµής

15.6741.07

Είδοµα ανασφάλιστων αραληγικών, τετρα-

3.336.021,38
186.972,88
8.478,02
1.264.412,86

254.861,52
60.986,36
124.721,52
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ληγικών
15.6741.08

Είδοµα αραληγικών, τετραληγικών ∆ηµοσίου

290.365,38

15.6741.09

Είδοµα τυφλότητας

15.6741.10

Είδοµα σε κωφάλαλα άτοµα

61.499,74

15.6741.12

Είδοµα αροστάτευτων αιδιών

86.702,94

15.6741.13

Είδοµα οµογενών-ροσφύγων

39.612,50

1.705.290,66

90.000,00
10.6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση
150.000,00

15.6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
10.6641.01
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών
20.6641.01
µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
30.6641.01
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
35.6641.01
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων και λιαντικών για κίνηση
45.6641.01
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών
50.6641.01
µέσων
Προµήθεια ειδών ρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη
15.6481.02
λειτουργία του κοινωνικού αντοωλείου
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού ροσω15.6061
ικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
20.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
30.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
35.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
45.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
Λοιές αροχές ροσωικού (ένδυση εργατοτεχνικού
70.01.6061
ροσωικού, γάλα κλ)
∆αάνη σίτισης µαθητων µουσικού γυµνασίου70.01.6481.01 λυκείου
Μεταφορά αστικών αοβλήτων (Α.Σ.Α) ∆ήµου
∆ράµας αό Σταθµό Μεταφόρτωσης Αορριµµάτων
(Σ.Μ.Α) ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής
20.6262.09

4.000,00
230.000,00
6.000,00
15.000,00
800,00
5.000,00
170.000,00
7.000,00
33.000,00
1.500,00
6.000,00
2.500,00
7.000,00
121.349,34

24.599,84
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10.6612

Ταφής Αορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειακης
Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση "Ερείια Νεράιδας"
αγροκτ Παλαιοκάστρου ∆ Ηρακλείου
Προµήθεια λιαντικών για κίνηση µεταφορικών
µέσων
Προµήθεια λιαντικών για κίνηση µεταφορικών
µέσων
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιά υλικά
γραφείων

10.6613.02

Προµήθεια υλικού εκτυώσεων

20.6641.02
50.6641.02

18.000,00
500,00
1.324,18
3.926,24
5.000,00

10.6162.02

Αοµαγνητοφώνηση ρακτικών συν/σεων ∆.Σ.

10.6162.05

00.6154.01

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ∆Σ
Προµήθεια 0,15% Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων και ροµήθεια λοιών ιστωτικών
ιδρυµάτων

00.6331

Λοιοί φόροι και τέλη

10.6266

Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

4.500,00

15.000,00
288.500,00
6.171,49
180.000,00

10.6274.03

∆αάνη καθαριότητας δηµοτικών κτηρίων
Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου και διαχείριση
70.02.6162.01 αδέσοτων ζώων συντροφιάς

80.000,00
73.750,00

20.6263

Συντήρηση και εισκευή µεταφορικών µέσων

00.6151
00.6726

∆ικαιώµατα ∆ΕΗ αό είσραξη τελών
Εισφορά υέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων οσοστού 15%
αό είσραξη ΤΑΠ (ν.2130/93)

00.6821

Φορολογικά ρόστιµα και ροσαυξήσεις Χρήσης

00.6822

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων

00.6823

Τόκοι υερηµερίας χρήσης

10.6271

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υηρεσίες
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υηρεσίες

10.200,00
60.000,00
5.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00

10.6273
15.6273

75.000,00
85.000,00
1.000,00

15.6277.01
20.6211

Κοινόχρηστα
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και αραγωγι-

800.000,00

ΑΔΑ: ΩΓΥΙΩ9Μ-Ε5Ο

κής διαδικασίας
5.000,00
20.6323

Τέλη τεχνικού ελέγχου

30.6463

Έξοδα λοιών δηµοσιεύσεων

10.6462

∆ηµοσίευση ροκηρύξεων

00.6117

Αµοιβή γιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας
Αµοιβή ροσωικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου
Αµοιβή ροσωικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου
Εργασίες εκχιονισµού εριοχής ∆ήµου ∆ράµας

30.000,00
8.000,00
10.000,00

15.6131.01
15.6131.02
35.6262.14

20.6721.02

00.6422
10.6422
15.6422
20.6422
30.6422
40.6422
00.6421

10.6012.01

15.6012.01

20.6012.01

45.6012.01
10.6022.01

Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό
Σύνδεσµο ΦΟ.∆.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
ειδικών συµβούλων - συνεργατών και γενικού
γραµµατέα
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
υαλλήλων
Οδοιορικά έξοδα και αοζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών και λοιών τρίτων
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες

20.000,00
20.000,00
39.950,40
437.000,00

3.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
8.000,00

6.000,00

8.000,00

20.000,00

5.000,00
1.500,00
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αµοιβές

20.6262.14

Αοζηµίωση υερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιές ρόσθετες
αµοιβές
Εργασίες διαχείρισης µαζοαορριµµάτων και ογκωδών αοβλήτων, όως κουφωµάτων, είλων,
στρωµάτων, υολειµµάτων καθαρισµού κήων
(κλαδιά, γκαζόν) κ.α.

15.6041.01

Αοδοχές εκτάκτων υαλλήλων

15.6022.01

5.000,00

12.300,00
20.000,00
169.000,00

20.6041.01

Αοδοχές εκτάκτων υαλλήλων

35.6041.01

15.6041.02

Αοδοχές εκτάκτων υαλλήλων
Αοδοχές ροσωικού µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου για το Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Αασχόλησης Παιδιών

35.6041.02

Αοδοχές έκτακτου ροσωικού (υροφύλακες)

13.000,00

15.000,00
12.000,00
35.000,00

10.6041.02

Αµοιβές ασκούµενων σουδαστών

20.6262.02

Χωµατουργικές εργασίες

20.6277.03

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

30.6262.03

Χωµατουργικές εργασίες

30.6262.17

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

35.6262.15

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

35.6275.01

Χωµατουργικές εργασίες

45.6262.07

∆αάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

45.6275.01

Χωµατουργικές εργασίες

10.6461

Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων

00.6463

Έξοδα λοιών δηµοσιεύσεων

00.6221

Ταχυδροµικά Τέλη

4.871,05
3.447,54
99,32
1.007,40
13.695,74
62,29
2.605,20
1.154,37
800,00
1.000,00
15.000,00
10.999.040,16
ΣΥΝΟΛΟ :
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.

