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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 25-02-2013 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Αποδοχή δωρεάς χορήγησης ζάχαρης. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 25η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 11284/19-2-2013 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει το υπ΄ 
αριθµ. 11077/19-2-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών 
Ισότητας Των Φύλων της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την Αποδοχή δωρεάς χορήγησης ζάχαρης 
που λέει τα εξής:  
 Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010 , σχετικά µε την αποδοχή 
κληρονοµιών, κληροδοτιών και δωρεών ,σας ενηµερώνουµε ότι η ∆ιοίκηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας  Ζάχαρης 
Α. Ε. αποφάσισε να χορηγήσει στο Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  του ∆ήµου ∆ράµας ,δωρεάν, 250 κιλά 
ζάχαρη ,για τις ανάγκες των οικονοµικά αδύνατων οικογενειών της περιοχής µας που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα επιβίωσης. 

 
Παρακαλώ ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο ,είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010 , σχετικά µε την αποδοχή κληρονοµιών, 
κληροδοτιών και δωρεών και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων   
 

 
 



 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Οµόφωνα  

 
1.Την Αποδοχή δωρεάς χορήγησης ζάχαρης 250 κιλών από  την Ελληνική 
Βιοµηχανία  Ζάχαρης Α. Ε. για το Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  του ∆ήµου 
∆ράµας για τις ανάγκες των οικονοµικά αδύνατων οικογενειών της περιοχής µας που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης. 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας . 
 

  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 43/2013   

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                          ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                            
       
 
 

 


