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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  10
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29/4/2011 

 

ΘΕΜΑ 7o(¨ΕΚΤΑΚΤΟ): «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων 
-Κ.Α. 30.6262.11 “Εργασίες ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών κτιρίων 
και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 25.000 €» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 29 του µηνός Απριλίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 

την αριθµ. 18692/20-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Η Κ. Χλιάρα Παναγιώτα απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα. Στη συνεδρίαση κλήθηκε το αναπληρωµατικό κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος, ο οποίος ενηµέρωσε το σώµα ότι δε µπορεί να 
παρευρεθεί ,και έτσι κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος ο 
οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο (έκτακτο)θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 18830/20-4-2011 έγγραφο  
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο µας 
ζητά να αποφασίσουµε την  
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων 
-Κ.Α. 30.6262.11 “Εργασίες ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών κτιρίων 
και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 25.000 € 

 



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  πίστωση ποσού 25.000 € σε βάρος του Κ.Α.  
 

-Κ.Α. 30.6262.11 “Εργασίες ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών κτιρίων 
και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  
                                  

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

 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 53/2011 
 
 


