
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 9/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ράμας 

Την 9/2/2011 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Ψήφιση (διάθεση)πιστώσεων 
 -για το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας οικογένειας 
 -Απόδοση χρηματοδότησης σε σχολικές επιτροπές για εφαρμογή 
θεσμού σχολικού τροχονόμου 
 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 9 του μηνός Φεβρουαρίου  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. 5200/4-2-2011 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 οκτώ (8) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα μέλη της επιτροπής  το με αριθμό πρωτ. 4739/2-2-2011 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίo ζητείται η διάθεση (ψήφιση) 
πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του  ∆ήμου  
∆ράμας οικ. έτους 2011 και των οποίων η ψήφιση είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση δαπανών, έργων, προμηθειών και την εν γένει λειτουργία του 
∆ήμου,  και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
      Είδε τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ.)   



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

 
 

 Ψηφίζει σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθμών, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό του ∆ήμου ∆ράμας οικ. έτους 
2011, τα αντίστοιχα ποσά: 

 
ΚΑ                                              Τίτλο                                                                      Ποσό    
 
00.6715 « Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας οικογένειας» 53.520,00 € 
00.6711.03 «Απόδοση χρηματοδότησης σε σχολικές επιτροπές για 

 εφαρμογή θεσμού σχολικού τροχονόμου»    7.832,00 € 
 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήμαρχο 
∆ράμας. 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 9/2011. 

 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΙΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  
    
                                              Δέσποινα Σιδηροπούλου 


