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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

220/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Υποβολή αίτησης ανάκλησεως ή 

µη κατά πράξης του Κλιµακίου 

Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών 

στο VΙΙ Τµήµα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

 

 

     

 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  Ιουνίου  2015, ηµέρα   
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 26998/25-06-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας,, 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 6 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2)        Ηλιάδης Νικόλαος 
3)         Ζαχαριάδης Παύλος         
 

        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.  
Μουρβετίδης Μιχαήλ     
 

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

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 5o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 25559/18-06-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  σχετικά µε την Υποβολή αίτησης 

ανάκλησεως ή µη κατά πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών 

στο VΙΙ Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά. 

 

           Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της Τ.Κ, 
έχει όπως παρακάτω 

 

  «ΣΧΕΤ.: α) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 23311/04-06-2015 Υπηρεσιακό 
Σηµείωµα της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας. 

  β) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 37832/02-06-215 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού στην ∆ράµα. 

  γ)  Την µε αριθµό 122/2015 πράξη του κλιµακίου προληπτικού 
ελέγχου δαπανών στο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

  δ)   την µε αριθµό πρωτοκόλλου 56249/2014 έκθεση διαφωνίας της  
Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού  στην ∆ράµα. 

  Σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1ιγ του άρθρου  72 
του Ν.3852/2010 και της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και ύστερα 
από τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουµε ότι επειδή δεν υπάρχουν πρόσθετα 
σχετικά στοιχεία για να επικαλεσθούµε, ώστε να ασκηθεί από τον ∆ήµο ∆ράµας 
αίτηση ανάκλησης κατά της µε αριθµό 122/2015 πράξης του κλιµακίου προληπτικού 
ελέγχου δαπανών στο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την θεώρηση 
του 141 εντάλµατος ύψους 9.291,42 € οικονοµικού έτους 2014, για καταβολή αµοιβής 
στον Αλέξανδρο Ιατρού, µελετητή της περιβαλλοντικής µελέτης <<Ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση για την ορνιθοπανίδα >> στο πλαίσιο της αδειοδότησης του έργου 
<<Περιβαλλοντικό Πάρκο της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) ∆ράµας>>, προτείνουµε 
να µην υποβληθεί αίτηση ανακλήσεως κατά της ανωτέρω πράξης καθώς και η 
περαιτέρω άσκηση άλλων ενδίκων 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 µε αριθµό 122/2015 πράξης του κλιµακίου προληπτικού ελέγχου 
δαπανών στο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την θεώρηση του 141 
εντάλµατος ύψους 9.291,42 € οικονοµικού έτους 2014, για καταβολή αµοιβής στον 
Αλέξανδρο Ιατρού, µελετητή της περιβαλλοντικής µελέτης <<Ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση για την ορνιθοπανίδα >> στο πλαίσιο της αδειοδότησης του έργου 
<<Περιβαλλοντικό Πάρκο της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) ∆ράµας>>, κατ' 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1ιγ του άρθρου  72 του Ν.3852/2010 και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012. 
 

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