
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 285/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  31
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7/12/2011 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας, έτους 

2012  . 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 7 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 13.30 µ. µ.  

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

Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 68704/1-12-2011 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 

µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 

την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. 

Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. Ο κ. Χρυσοχοίδης 

Ελευθέριος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του. Έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος 

ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω εννά (9) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος    
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  



Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις 

αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του 

δήµου, προσχέδιο του οποίου έχετε στα χέρια σας ,όπως το εισηγήθηκε η 

Εκτελεστική Επιτροπή δια της υπ’ αριθµ. 10/1-12-2011  απόφασής της στην 

Οικονοµική Επιτροπή (σύµφωνα µε την εισήγηση  της Οικονοµικής Υπηρεσίας). 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του 

σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας για το έτος 2012 και στη συνέχεια να το 

υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο , έλαβε υπόψη της την  υπ’ 

αριθµ. 10/1-12-2011  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε 

το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή (σύµφωνα µε την 

εισήγηση  της Οικονοµικής Υπηρεσίας) και σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 
Μειοψηφούντων  
-του κ.Μήτρου Γεώργιου ο οποίος καταψήφισε συνολικά την σύνταξη του 

προϋπολογισµού ∆. ∆ράµας οικ. Έτους 2012 και εξέφρασε την άποψη ότι τα ποσά 
που είναι εγγεγραµµένα στα έσοδα και στα έξοδα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των λαϊκών στρωµάτων και πως για τα επιµέρους µέρη θα τοποθετηθεί στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο 

-των κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα και Mαµσάκου Χριστόδουλου οι οποίοι 
καταψήφισαν το σκέλος του προϋπολογισµού που αφορά το τεχνικό πρόγραµµα 
έργων οικ. Έτους 2012. 

 

-Τη σύνταξη του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας για το έτος 2012, όπως 

εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. 

 -Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. 
     

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 285/2011 

 
   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                   Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

 


