
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 17/2012 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-1-2011 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Ψήφιση πιστώσεων 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 18 του µηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 
11.30 π. µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 3344/18-1-2012 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 εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Γκάνης Φώτιος    
Μήτρου Γεώργιος      
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα 
 

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 2776/16-1-2012 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο µας ζητά να αποφασίσουµε την «Ψήφιση πιστώσεων» και ανέγνωσε 
τα µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

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

 
 ΚΑ                                              Τίτλο                                                                      Ποσό                                                
 
 

30.7413.05 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής επέκτασης Ν. Αµισού και µελέτη     
πράξης εφαρµογής (ΘΗΣΕΑΣ)»           66.054,80€ 
30.7413.09 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και µελέτη  
πράξης εφαρµογής (ΘΗΣΕΑΣ)»                                                      52.090,18€ 



 

 
 

   
  

 

30.7413.10 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής  Ν.Αµισού  και εφαρµογής  Ο.Τ. 
(ΘΗΣΕΑΣ)»                                                                                    46.126,49€ 
30.7413.11 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής  Αρκαδικού  και εφαρµογής                                                    

77.663,27€. 
                                        

Στη συνέχεια  κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω  ν α 
 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
ΚΑ                                              Τίτλο                                                                      Ποσό                                                
 

30.7413.05 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής επέκτασης Ν. Αµισού και µελέτη     
πράξης εφαρµογής (ΘΗΣΕΑΣ)»           66.054,80€ 
30.7413.09 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και µελέτη  
πράξης εφαρµογής (ΘΗΣΕΑΣ)»                                                           52.090,18€ 
30.7413.10 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής  Ν.Αµισού  και εφαρµογής  Ο.Τ. 
(ΘΗΣΕΑΣ)»                                                                                         46.126,49€ 
30.7413.11 «Αναθεώρηση πολεοδοµ. µελέτης περιοχής  Αρκαδικού  και εφαρµογής                                                    

   77.663,27€. 
 

όπως προτάθηκαν 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 17/2012 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


