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Αριθµός απόφασης:  94/2016 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

     

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 19η  Απριλίου  2016, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφού-
ντα  εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 14236/13-04-
2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύ-
θηκε 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, βρέθη-
καν παρόντα 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος    

2. Ηλιάδης Νικόλαος            
3.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.       Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.       Ζαχαριάδης Παύλος  
 
 

  Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μι-
χαήλ. 

 

  Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύ-
ων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέ-
µατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 
        
 
 
 

Χορήγηση διατακτικών σε 
άπορους δηµότες 

ΑΔΑ: 6Λ4ΛΩ9Μ-Ν63



 
 
      Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 

πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας    το 4o θέµα   

της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 14032/12- 

04-2016 έγγραφο της ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του  ∆ή- 

ου ∆ράµας, σχετικά µε την  «Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δηµότες.»  

                      Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως  
παρακάτω:  

 

       «Ο ∆ήµος ∆ράµας µπορεί να χορηγεί σε άπορους δηµότες διατακτικές για την κάλυ-
ψη ειδών διαβίωσης σε εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου 2αα του άρθρου 37 του 
Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009 ) ,« ….περιοδική ενίσχυση άπορων δηµοτών µε είδη 
ένδυσης , παροχή φαρµάκων και διατακτικών , προµήθεια αναγκαίων για τη διατροφή 
τους ειδών , κατά τις εορτές Χριστουγέννων , νέου Έτους και Πάσχα …».  
       Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6481.01 «∆απάνες για είδη διαβιώσεως και περι-
θάλψεως» . 
       Η κοινωνική υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονοµική κατάσταση και 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην πόλη µας, για την περίοδο του Πάσχα  θα παρέχει σε 
οικογένειες διατακτικές ποσού ανάλογου µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που έλαβαν 
υπόψη κοινωνικοί λειτουργοί της υπηρεσίας.  Η επιλογή των καταστηµάτων δε θα γίνει 
µε ανάθεση, αλλά θα είναι αποτέλεσµα της ελεύθερης επιλογής των δικαιούχων  των δι-
ατακτικών (Πάσχα). 
      Συγκεκριµένα , έπειτα από αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης , θα δοθούν διατακτικές 
των: 

� 20 ευρώ σε 176 µοναχικά άτοµα  
� 40 ευρώ σε 476 οικογένειες των δύο έως και τεσσάρων µελών και 
� 60 ευρώ σε 96 οικογένειες άνω των πέντε µελών, πολύτεκνες µε σοβαρά κοι-

νωνικοοικονοµικά προβλήµατα. 
Το συνολικό ποσό είναι 28.320,00 ευρώ.» 

 

Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας διαβιβάστηκε πίνακας δικαιούχων (συ-

νηµµένος), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβά-

νοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, το έγγραφο της υπηρεσίας 

και τον συνηµµένο πίνακα δικαιούχων. 

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

�     Εγκρίνει τη χορήγηση διατακτικών σε άπορους δηµότες για την κάλυψη ειδών  

διαβίωσης σε εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου 2αα του άρθρου 37 του Ν.3801/ 

2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009 ), «περιοδική ενίσχυση άπορων δηµοτών µε είδη ένδυσης , 

παροχή φαρµάκων και διατακτικών , προµήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών, 

κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου Έτους και Πάσχα » συνολικού ποσού 28.320,00 

ευρώ, σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης       
 

        Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 

ΑΔΑ: 6Λ4ΛΩ9Μ-Ν63
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