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Αριθμός απόφασης:  109/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23η  Μαΐου  2016, ημέρα   Δευτέρα 
και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από 
την αριθμ. πρωτ.18792/18-05-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε 
καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, 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.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.      Παπαδόπουλος Γεώργιος 
6.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

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

     Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 
 
 
 

Ακύρωση της αριθμ. 62/2016 απόφα-
σης  Οικονομικής Επιτροπής  «Έ-
γκριση πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής του έργου «Δημοτική οδο-
ποιΐα ΔΚ Δράμας – Αμμοχαλικο-

στρώσεις» 

ΑΔΑ: 7Δ2ΣΩ9Μ-ΖΟΦ



            Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας  το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 15414/20-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υ-
πηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την Ακύρωση της αριθμ. 62/2016 απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έρ-
γου «Δημοτική οδοποιΐα ΔΚ Δράμας – Αμμοχαλικοστρώσεις » και καλεί τα μέλη να α-
ποφασίσουν σχετικά. 

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

 
 ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτ. 12102/29-03-2016 έγγραφό σας. 

 
« Με το ανωτέρω έγγραφο σας, μας αποστείλατε την 62/28-03-2016 απόφαση της 

Ο.Ε. με θέμα Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποι-

ΐα ΔΚ Δράμας – Αμμοχαλικοστρώσεις.» 

   Επειδή με το 10343/16-03-2016 έγγραφό μας, το ανωτέρω θέμα απευθυνόταν προς 

το Δ.Σ. για λήψη απόφασης ως αρμόδιο όργανο, παρακαλείστε για την ακύρωση της 

62/2016 απόφασης της Ο.Ε. με νέα απόφασή της, έτσι ώστε να εισαχθεί ως θέμα στην 

επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

 Ακυρώνει την 62/28-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιΐα ΔΚ 
Δράμας – Αμμοχαλικοστρώσεις.»), διότι εισήχθη εκ παραδρομής, για λήψη απόφα-
σης από την Οικονομική Επιτροπή. 

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

 

ΑΔΑ: 7Δ2ΣΩ9Μ-ΖΟΦ
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