
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 65/2012 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27-3-2012 

ΘΕΜΑ 5ο:( έκτακτο) Χορήγηση διατακτικών 

 Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27 του µηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 22858/23-3-2012 
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 έξι (6) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     

Ζαχαριάδης Παύλος                                       Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Χλιάρα Παναγιώτα                                        Παπαθεοδώρου Ανέστης  

Χαραλαµπίδης Ανδρέας                     

Μήτρου Γεώργιος                                           Γκάνης Σταύρος 

Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

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

 Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο ( έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 27/3/2012 έγγραφο  του 

τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών, 

σχετικά µε την «Χορήγηση διατακτικών»,το οποίο λέει  τα εξής: 

  Ο Δήμος Δράμας μπορεί να χορηγεί σε άπορους δημότες διατακτικές για την κάλυψη ειδών 

διαβίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου 2ββ του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 ( 



ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009 ) ,« ….περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης , παροχή 

φαρμάκων και διατακτικών , προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών , κατά τις 

εορτές Χριστουγέννων , νέου Έτους και Πάσχα …».  

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6481.01 «Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και 

περιθάλψεως» . 

 Η κοινωνική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση και τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας στην πόλη μας, για την περίοδο του Πάσχα θα παρέχει σε 

οικογένειες διατακτικές ποσού ανάλογου με τα κοινωνικοοικονομικά και κριτήρια υγείας 

που έγινε από κοινωνικούς λειτουργούς της υπηρεσίας .  

  Συγκεκριμένα , έπειτα από αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης , θα δοθούν διατακτικές των: 

� 60 ευρώ σε 364 μοναχικά άτομα και σε τσιγγάνους ROM του καταυλισμού της 

Τέρμα Φιλίππου και του συνοικισμού του Σπαρτάκου. 

� 80 ευρώ σε 136 οικογένειες των τριών και τεσσάρων μελών και 

� 100 ευρώ σε 13 οικογένειες κυρίως σε πολύτεκνες με σοβαρά 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. 

Το συνολικό ποσό είναι 34020 ευρώ. 

Η κατανοµή στους δικαιούχους θα γίνει σύµφωνα µε την παρακάτω 
κατάσταση 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση την εισήγηση της υπηρεσίας, 
µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

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

 - Εγκρίνει την έκδοση διατακτικών  συνολικού ποσού 34.020 € για δαπάνη 
για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως για άπορους δηµότες για το Πάσχα για 
τους ανωτέρω ,όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της απόφασης και µε 
τα αντίστοιχα για τον κάθε δικαιούχο ποσά. 
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
   ∆ράµας . 

  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 65/2012 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                                  Η Ειδική Γραµµατέας                                Τα µέλη  

                                                        ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                 

  

                                                                       

  

  

  

 


