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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

694/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Υποβολή αίτησης ανάκλησης ή 

µη κατά πράξης του Κλιµακίου 

Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών 

στο Ι Τµήµα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

 

 

     
   Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 21η  Οκτωβρίου  2014, ηµέρα Τρίτη   

και ώρα 13.00 µ.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας,  υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της , Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 55616 /17-10-2014 
γραπτή πρόσκλησή του, 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 (ΦΕΚ87  Α/7-6-2010). 

   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν         
παρόντα 9 µέλη: 
 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
8. Ηλιόπουλος Στέργιος 
9. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
 
Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την  
Απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπου- 
Λος Στέργιος 
 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµε- 
ρήσιας διάταξης.   
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Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρου και ύστερα από  ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , Υποβολή αίτησης ανάκλησης ή µη κατά 
πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών στο Ι Τµήµα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  Νόµος , θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως έκτο έκτακτο θέµα για 
λήψη απόφασης.  

 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 55792 / 20-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπ. – Τµήµα Ανθρωπί- 
νου ∆υναµικού του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα,  το οποίο έχει όπως 
παρακάτω  

 

  «Σχετ.: Το αριθ. πρωτ.53767/8-10-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας.  
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας, ελλείψει 
νέων στοιχείων τα οποία θα µπορούσαν να αντικρούσουν το περιεχόµενο της µε 
αριθµ.113/2014 πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών στο Ι Τµήµα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην καταβολή αµοιβής στους ζωγράφους 
Σοφία Παρασίδου, Ελένη Θωµά, Παναγιώτα Καλλιονίδου, Κωνσταντίνο Ζαµπίδη και 
στους φωτογράφους ∆ηµήτριο Μακρίδη και Αντώνιο Πασβάντη αντίστοιχα, οι οποίοι 
προσελήφθησαν µε σύµβαση µίσθωσης έργου , κατ' εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 6 ν. 2527/1997, µε αµοιβή προσδιοριζόµενη βάσει του αντιτίµου που 
καταβάλλεται από τους δηµότες για την παρακολούθηση των σχετικών µαθηµάτων, 
συµφωνεί µε αυτή και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος υποβολής αίτησης 
ανάκλησης κατά της ανωτέρω πράξης, καθώς και η περαιτέρω άσκηση άλλων 
ένδικων µέσων.  
 
        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , και το έγγραφο της υπηρεσίας  

 

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

 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ την µη υποβολή αίτησης ανάκλησης, ελλείψει νέων  στοιχείων  κατά της 

µε αριθµ.113/2014 πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών στο Ι Τµήµα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην καταβολή αµοιβής στους ζωγράφους Σοφί- 
α Παρασίδου, Ελένη Θωµά, Παναγιώτα Καλλιονίδου, Κωνσταντίνο Ζαµπίδη και στους 
φωτογράφους ∆ηµήτριο Μακρίδη και Αντώνιο Πασβάντη αντίστοιχα, οι οποίοι προσελή- 
φθησαν µε σύµβαση µίσθωσης έργου , κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 ν. 
2527/1997, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 ν. 2527/1997, µε αµοιβή προσδι- 
οριζόµενη βάσει του αντιτίµου που καταβάλλεται από τους δηµότες για την παρακολού- 
θηση των σχετικών µαθηµάτων. 
 

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