
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   4 /15-01-2015  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  13/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15η Ιανουαρίου 2015, ημέρα  Πέμπτη και 
ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 1353/13-01-
2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δό-
θηκε 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). Απουσία του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος. 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 
μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Ζαχαριάδης Παύλος    

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. 

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως  της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Έγκριση   μετακίνησης   υπαλλήλου 

Μάνιου Ευστρατίου, που θα γίνει  

καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών 

που ορίζει ο Νόμος. 
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Ο κ. Αντιπροέδρος εισάγοντας το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη της 
επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 68371/30-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, της Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση   μετακίνησης   υπαλλήλου 
Μάνιου Ευστρατίου που θα γίνει  καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος», και καλεί 
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπροέδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, 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) η-
μερών τον μήνα που ορίζει ο παραπάνω νόμος. 
 
1. Μάνιου Ευστρατίου κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ΄ που θα  μετακινηθεί στo αερο-

δρόμιο Χρυσούπολης ν. Καβάλας στις 30 Δεκεμβρίου 2014  αυθημερόν για τη μεταφορά του Δημάρχου 
Δράμας κατά την επιστροφή του από την Αθήνα μετά από υπηρεσιακή συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 

 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 τη μετακίνηση του  υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, Μάνιου Ευ-

στρατίου κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ’ που θα μετακινηθεί στo αεροδρόμιο Χρυ-

σούπολης Ν. Καβάλας στις 30 Δεκεμβρίου 2014  αυθημερόν για τη μεταφορά του Δημάρχου Δρά-

μας κατά την επιστροφή του από την Αθήνα μετά από υπηρεσιακή συνάντηση στο Υπουργείο Περι-

βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθ’ υπέρβαση των τριών (3) ημερών που ορίζει ο 

Νόμος.          

         

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