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Αριθµός απόφασης:  845/2014 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

 

     Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 22ας ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέ-
ρα και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη  Ελευθέριου, µετά από την 67307/19-
12-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύ-
θηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-
6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν παρόντα 
6 µέλη : 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ  
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
6. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 1.    Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 2.    Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
3.   Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
 
Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος  ενηµέρωσε  έγκαιρα το  σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά  σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
 

 
      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυ-
ξε  την έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

Έγκριση µετακίνησης υπαλλή-
λου Μάνιου Ευστρατίου που θα 
γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών 
ηµερών που ορίζει ο Νόµος 
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 Μετά από πρόταση του κ. αντιπρόεδρου και µετά από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, αποφασίστηκε όπως το θέµα σχετικά µε την «Έγκριση µετακίνησης υπαλλή-
λου Μάνιου Ευστρατίου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο 
Νόµος», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 7o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ α-
ριθµ. 67540/22-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµατος ∆ιοικη-
τικής Μέριµνας, σχετικό µε το θέµα, το οποίο  έχει όπως παρακάτω: 

 

«Παρακαλούµε  σύµφωνα µε  το  άρθρο  8 του Ν.2307/15-6-1995 να αποφασίσετε αν 
είναι δικαιολογηµένη η µετακίνηση του παρακάτω υπαλλήλου του ∆ήµου µας που πρό-
κειται να γίνει  καθ’ υπέρβαση των τριών (3) ηµερών τον µήνα που ορίζει ο παραπάνω 
νόµος. 
 
1. Μάνιου Ευστρατίου κλάδου ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων µε βαθµό Γ΄ που θα  µε-
τακινηθεί στη Χρυσούπολη ν. Καβάλας στις 22 ∆εκεµβρίου 2014  αυθηµερόν για τη µε-
ταφορά του ∆ηµάρχου ∆ράµας λόγω συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου της  ∆Α-
ΑΜΑΘ ΑΑΕ .» 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας 

υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 

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

 
� Κρίνει δικαιολογηµένη  την  µετακίνηση του υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας, 

  Μάνιου  Ευστράτιου  κλάδου  ∆Ε   Οδηγών Αυτοκινήτων  µε  βαθµό Γ΄  που θα  
µετακινηθεί στη Χρυσούπολη ν. Καβάλας στις 22 ∆εκεµβρίου 2014  αυθηµερόν για τη 
µεταφορά του ∆ηµάρχου ∆ράµας λόγω συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου της  
∆ΑΑΜΑΘ ΑΑΕ , καθ’ υπέρβαση των τριών (3) ηµερών το µήνα που ορίζει ο Νόµος. 
         

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

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΓ6Ω9Μ-ΨΥΥ


		2014-12-29T09:10:31+0200
	Athens




