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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 15ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27 – 05 - 2014 
 

Θέµα 8ο : Αποδοχή δωρεάς , ( από τον συµπολίτη µας Παναϊρλή ∆ηµήτριο 
το ποσόν των 525,49 € για υλοποίηση των προγραµµάτων Άθλησης ) 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 11.00 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28204/21-5-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
      Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας. 
         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας          Χαρακίδης Κυριάκος                     
Ζαχαριάδης Παύλος            
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος            Χλιάρα  Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτιος        
Τερζής Ανέστης  
Παπαδόπουλος  Γεώργιος                                                    
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
             Ο   κ.  αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 8ο   θέµα  της  ηµερήσιας   διάταξης  
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 27604/16-05-2014 
έγγραφο   της  ∆ιεύθυνσης   Κοινωνικών   Προστασίας ,   Παιδείας    και  
Πολιτισµού  σχετικά µε την  Αποδοχή δωρεάς ,  ποσό 525,49 € για υλοποίηση 
των προγραµµάτων Άθλησης ) που λέει τα εξής:  
  

Θέµα: «Αποδοχή δωρεάς»  
Σχετ.: το υπ’άριθµ. Πρωτ. 43869/26-4-2012 περί ενηµέρωση για την υλοποίηση των 
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους της περιόδου 2012-13 
 
      Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιατροφής και Άθλησης (ΕΓ∆Α), τα Ν.Π.Ι.∆. και 
Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από αυτήν, µπορούν να προσλαµβάνουν και να απασχολούν 
πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των 
προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, µε σύµβαση 



εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των οκτώ 
µηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου, καθ’ 
υπέρβασην των προβλεποµένων περιορισµών της παρ. 3 του ν. 3986/2011, όπως κάθε 
φορά ισχύει, µέχρι το ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαµβάνοντες 
φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισµό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη 
διδάκτρων ή συνδροµών συµµετοχής στα προγράµµατα Άθλησης για Όλους ή από 
είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράµµατα Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό 
της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό 
έτος.     
     Ο συµπολίτης µαςι, ο κ. ∆ηµήτριος Παναϊρλής αντιλαµβανόµενος την σηµασία και τα 
οφέλη που απορρέουν από τα συγκεκριµένα προγράµµατα αποφάσισε να ενισχύσει 
οικονοµικά τον ∆ήµο ∆ράµας κάνοντας δωρεά το ποσό των 525,49€ για την υλοποίηση 
των προγραµµάτων  Άθλησης για Όλους περιόδου 2011-2012. 
Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. 

 
Παρακαλώ ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. αντιπρόεδρο ,είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010 , σχετικά µε την 
αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοτιών και δωρεών και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Οµόφωνα  

 
1.Την Αποδοχή δωρεάς ,  από τον συµπολίτη µας Παναϊρλή ∆ηµήτριο ποσού 
525,49 € για υλοποίηση των προγραµµάτων Άθλησης . 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας . 
 
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 170/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

                                                 
                                                  ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                                

 


