
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 264/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  27ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 8-11-2011 

ΘΕΜΑ 13ο (ΕΚΤΑΚΤΟ): Ψήφιση πιστώσεων 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 8 του µηνός Νοεµβρίου  2011 και ώρα 14.00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 61063/2-11-2011 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
O κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Κλήθηκε ο επόµενος κατά 
σειρά κ.Νικολαιδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι 
κλήθηκε   και παρευρέθει ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος     
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Γρηγορίου Κυριάκος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
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 13ο (ΕΚΤΑΚΤΟ)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 61632/4-11-2011 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο µας ζητά να αποφασίσουµε την «Ψήφιση και διάθεση 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:  

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 10.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 

2 30.7326.38  Αντικατάσταση - Βελτίωση εξωτ. δικτύου ύδρευσης 
Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου 

 1.187,22 

3 30.7326.43  Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης Τοπικής 
Κοινότητας Σιδηρονέρου & οικισµών ∆' φάση 

 45.269.99 

4 10.6471.02  Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης-
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

500.487,00  

5 30.6262.14  Εργασίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων  25.000,00 

6 30.7413.73  Ενεργειακή µελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων 

9.000,00  

                                                                       Σύνολο  590.944,21 

    



         Στη συνέχεια  κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Μειοψηφούντος του δηµοτικού συµβούλου Μήτρου Γεωργίου ο οποίος 
καταψήφισε τον κωδικό  
10.6471.02  Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης 

Εκδήλωσης-ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
500.487,00  

 για τους παρακάτω λόγους: 
1) Είναι επικίνδυνο µια πόλη σαν τη ∆ράµα, µε τόση ιστορία και πολιτισµό,  να ταυτίζεται 

µε µια εκδήλωση που έχει ένα ανάλαφρο περιεχόµενο 
2) Η εκδήλωση, έχει έναν έντονο εµπορικό χαρακτήρα, ο οποίος εκ των πραγµάτων 

ενισχύεται, όπως αυτή εξελίσσεται µέσα στον αγοραίο τρόπο λειτουργίας της 
κοινωνίας. 

3) Το όποιο πολιτιστικό περιεχόµενο προβάλλει η εκδήλωση, είναι φτωχό και φτηνό όσον 
αφορά τις εκδηλώσεις και ευτελές, χωρίς να αναδεικνύει τον τοπικό πολιτισµό 

4) Αµφισβητεί ότι έχει να προσφέρει κάτι στους συµπολίτες µας και κυρίως δηµιουργεί 
αυταπάτες για οικονοµική ανάπτυξη 

5) Το κόστος είναι τεράστιο και κυρίως το κόστος για το καλλιτεχνικό πρόγραµµα και το 
κόστος για την προβολή και διαφήµιση της εκδήλωσης 

 
 
       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α.  
 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

1 10.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 

2 30.7326.38  Αντικατάσταση - Βελτίωση εξωτ. δικτύου ύδρευσης 
Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου 

 1.187,22 

3 30.7326.43  Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης Τοπικής 
Κοινότητας Σιδηρονέρου & οικισµών ∆' φάση 

 45.269.99 

4 10.6471.02  Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης-
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

500.487,00  

5 30.6262.14  Εργασίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων  25.000,00 

6 30.7413.73  Ενεργειακή µελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων 

9.000,00  

                                                                       Σύνολο  590.944,21 

 
όπως προτάθηκαν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 264/2011 
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


