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Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης: 793/2014 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 της αριθμ. 55/2014 α-
πόφασης του Δ.Σ. του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετι-
κά με την έγκριση πίνακα στοχο-
θεσίας 2015 του Νομικού Προ-
σώπου Δήμου Δράμας 



Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας  το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης  παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 64942/05-12-2014 έγγραφο του Νομικού Προσώπου Δήμου Δρά-
μας, σχετικά με την «Έγκριση της αριθμ. 55/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 
Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2015 του Νομικού Προσώπου Δή-
μου Δράμας», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 
«Σας υποβάλλουμε συνημμένα κυρωμένο απόσπασμα του Πρακτικού της κατεπείγουσας συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας που περιέχει την αριθ. 55/2014 Απόφαση αυτού, μαζί με το 
αποδεικτικό δημοσίευσης θέματος και παρακαλούμε να το θέσετε υπόψη την Οικονομική Επιτροπή προς 
έγκριση.» 
 
Με το ανωτέρω έγγραφο του Νομικού Προσώπου Δ. Δράμας στάλθηκε και ο πίνακας στοχοθε-

σίας 2015. 

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

ψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το έγγραφο του Νομικού Προσώπου Δ. Δράμας 

και τον πίνακα στοχοθεσίας 2015 

Με την αναφορά του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ότι θα 

τοποθετηθεί επί του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Εισηγείται ομόφωνα 
 

 Προς το ΔΣ την έγκριση της αριθμ. 55/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώ-
που Δήμου Δράμας, με την οποία ψηφίστηκε ο πίνακας στοχοθεσίας 2015 αυτού (συνημμένος). 

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

 


