
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 131/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  17ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 26-7-2011 

ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή Οικονοµικών Στοιχείων της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σιδηρονέρου (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου) χρήσης 2010. 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 26 του µηνός Ιουλίου  2011 και ώρα 14.00 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 39189/20-7-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Ο κ. 
Νικολαίδης Φώτιος ενηµερώθηκε ως αναπληρωτής αλλά δήλωσε ότι δε 
µπορεί να παρευρεθεί  ,έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               

Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      
Μήτρου Γεώργιος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
      Ο  κ. πρόεδρος   εισηγούµενος  το 9ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει  στα  µέλη  της  επιτροπής  το µε αριθµό 27667/31-5-2011  
έγγραφο της ∆νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την υποβολή 
οικονοµικών στοιχείων της ∆ηµοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου (πρώην 
Κοινότητα Σιδηρονέρου) χρήσης 2010 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
         Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι µε το ανωτέρω έγγραφο της 
υπηρεσίας, στάλθηκε ο Απολογισµός  οικ. έτους 2010, 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  

      Είδε όλα τα ανωτέρω που υποβλήθηκαν από την Οικονοµική Υπηρεσία 
του ∆ήµου ∆ράµας και τις διατάξεις του άρθρου  163 του Ν. 3463/2006  (∆ΚΚ) 
 



 

 
 

   
  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

• ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ  την  έκθεση του Απολογισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σιδηρονέρου (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου) χρήσης 2010, όπως 
παρακάτω:   

  
      Οι υπογεγραµµένοι  Χαρακίδης Κυριάκος, ∆ήµαρχος ∆ράµας και 
Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Ζαχαριάδης Παύλος, Χλιάρα 
Παναγιώτα, Παπαθεοδώρου Ανέστης, Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, Γκάνης 
Σταύρος, Χαραλαµπίδης Ανδρέας, Χριστόδουλος Μαµσάκος και Μήτρου 
Γεώργιος  , µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθαµε ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 26 Ιουλίου 2011 
ηµέρα Tρίτη και ώρα 14.00.µµ για τον προέλεγχο  του  απολογισµού  της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου) χρήσης 
2010  

Ο κ. ∆ήµαρχος θέτοντας υπόψη µας όλα τα δικαιολογητικά που αποτελούν τον απολογισµό  

της ∆ηµοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου) 
χρήσης 2010, παρακαλεί  όπως  σύµφωνα   µε  τις  διατάξεις  του  αρθ. 163  του  

∆ηµοτικού   και Κοινοτικού Κώδικα, προβούµε στον προέλεγχο του απολογισµού. 

Ο προέλεγχος του Απολογισµού, αναλυτικά έχει τα παρακάτω: 

 

 1.Ε  Σ  Ο  ∆  Α (εισπραχθέντα) 

   Τα τακτικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 

ογδόντα τεσσάρων ευρώ (224.284,88 €) 

   Τα έκτακτα έσοδα, ανήλθαν σε τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα 

δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (359.452,43€) 

   Τα έσοδα  από  τα  προηγούµενα οικονοµικά έτη (χρηµατικό υπόλοιπο του οικ. έτους 

2009 που µεταφέρθηκε στο οικ. έτος 2010 ) , ανήλθαν σε   εκατόν εβδοµήντα δύο χιλιάδες 

επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (172.785,20€) 

 

2.Ε  Ξ  Ο  ∆  Α (ενταλθέντα) 

Τα έξοδα ανήλθαν σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και 

ογδόντα εννέα λεπτά (632.955,89€) 

Ανακεφαλαιώνοντας : 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω χρηµατικό υπόλοιπο  , µεταφέρθηκε στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. 

έτους 2011  

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 131/2011 
       

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ: 756.522,51 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ: 632.955,89 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010: 123.566,62 € 


