
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 16/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ράμας 

Την 1/3/2011 

ΘΕΜΑ 1ο:  Γνωμοδότηση για τον αριθμό των υπηρεσιακών μονάδων οι οποίες 

μπορούν να λειτουργήσουν στην ∆ημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τρίτη 1 του μηνός Μαρτίου 2011 και ώρα 14.00 

μ.μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ράμας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή  ∆. ∆ράμας,  ύστερα από την αριθμ. 9075/25-2-2011 

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                                     Γκάνης Σταύρος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Μήτρου Γεώργιος   

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

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στα 
μέλη  το αριθμ.πρωτ. 8144/21-2-2011 έγγραφο της ∆ημοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάμου με το οποίο μας απέστειλε την αριθμ. 12/2011 απόφαση του 
Συμβουλίου ∆ημοτικής Κοινότητας σχετικά με το παραπάνω θέμα.  

Η οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο ,είδε τις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.3852/10,μετά από συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα  
 

-Ότι το παραπάνω θέμα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με το Ν.3852/10 
 
-Το μέρος της απόφασης που αφορά την παρουσία στο ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου 
α)κοινωνικής λειτουργού και Νοσοκόμας αφορά την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήμου 
∆ράμας και το αίτημα πρέπει να αποσταλεί σε αυτήν και  
 
 



-Το μέρος της απόφασης που αφορά την παρουσία στο ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου 
β)οδοκαθαριστή αφορά την τεχνική υπηρεσία του ∆. ∆ράμας και πρέπει να 
αποσταλεί το αίτημα σε αυτήν 
 
 
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής ,∆ήμαρχο ∆ράμας 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 16/2011 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  
           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


