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Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  790/2014 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 65043/05-
12-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε 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 
7 μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ζαχαριάδης Παύλος 
7. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Ηλιάδης Νικόλαος 
2. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
 
Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
Το τακτικό μέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 
Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
  

Έγκριση μετακίνησης υπαλλή-
λου Μάνιου Ευστρατίου που θα 
γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών 
ημερών που ορίζει ο Νόμος 

ΑΔΑ: 6ΝΝ4Ω9Μ-ΔΣΦ



 Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίστηκε όπως το θέμα σχετικά με την «Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Μάνιου Ευ-

στρατίου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος», θεωρηθεί κατε-
πείγον και συζητηθεί ως 4o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 
65116/08-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήματος Διοικητικής Μέρι-
μνας, 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 Δήμου μας που πρόκειται να γίνει  καθ’ υπέρβαση των τριών 
(3) ημερών τον μήνα που ορίζει ο παραπάνω νόμος. 
 
1. Μάνιου Ευστρατίου κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ΄ που θα  μετακινηθεί στο αε-

ροδρόμιο Χρυσούπολης στις 14 Δεκεμβρίου 2014  αυθημερόν για τη μεταφορά του Δημάρχου 
Δράμας κατά την επιστροφή του από τα Καλάβρυτα όπου θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του 
Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών καθώς επίσης και στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
μνήμης.» 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπό-

ψη 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 Δήμου Δράμας,  Μά-

νιου  Ευστράτιου  κλάδου  ΔΕ   Οδηγών Αυτοκινήτων  με  βαθμό Γ΄  που θα μετακινηθεί στο 

αεροδρόμιο Χρυσούπολης στις 14 Δεκεμβρίου 2014  αυθημερόν για τη μεταφορά του Δημάρ-

χου Δράμας, κατά την επιστροφή του από τα Καλάβρυτα όπου θα συμμετέχει στη Γενική Συνέ-

λευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών καθώς επίσης και στις προγραμματισμένες 

εκδηλώσεις μνήμης, καθ’ υπέρβαση των τριών (3) ημερών το μήνα που ορίζει ο Νόμος. 

         

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 

 
 

ΑΔΑ: 6ΝΝ4Ω9Μ-ΔΣΦ


		2014-12-10T13:21:16+0200
	Athens




