
 
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   28 /29-09-2014  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

662/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Άσκησης προσφυγής στην 

Ειδική Επιτροπή του Αρθρ. 

152 του Ν. 3463/2006 

 

     

 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  
∆ευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του αντιπροέδρου του, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 51017/25-09-
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 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ηλιόπουλος Στέργιος 
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2) Ζαχαριάδης Παύλος    
 
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. 

 
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.   
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 Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα περί Άσκησης 
προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του Αρθρ. 152 του Ν. 3463/2006, θεωρηθεί 
ως κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο. 
 Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της Επιτροπής 
το µε αριθµό πρωτ. 51541/29-09-2014 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου , µε 
το οποίο στάλθηκε η 51553/29-09-2014 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου ∆ράµας περί έγκρισης άσκησης προσφυγής κατά ακυρωτικής 
απόφασης του κ. Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης , ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 
της Εδαφικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας– Θράκης ,Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης . 
 

Η ανωτέρω γνωµοδότηση , έχει όπως παρακάτω: 

Σχετ. : το υπ΄αριθ.πρωτ. 42351/6-8-2014 έγγραφο του Γραφείου 
∆ηµάρχου του ∆ήµου ∆ράµας                                                               
  Όσον αφορά την υπ΄αριθ.πρωτ. 9365/18-7-2014 απόφαση του 
κ.Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε θέµα 
«Έλεγχος νοµιµότητας της υπ΄αριθµ. 183/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας Ν.∆ράµας σχετικά µε την “Τελική Εκκαθάριση 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ”», µε την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθ. 183/2014 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας µε θέµα «Τελική Εκκαθάριση της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
∆ΡΑΜΑΣ”» µε την οποία αποφασίσθηκε οµόφωνα η έγκριση του Ισολογισµού 
Τελικής Εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας» της 20ης Μαρτίου 2014 , η έγκριση της 
Τελικής Έκθεσης Εκκαθάρισης της  ∆ηµοτικής Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας» της 20ης Μαρτίου 2014 καθώς και η ανάληψη όλων 
των υποχρεώσεων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας» για τις οποίες τηρήθηκαν οι νόµιµες 
διαδικασίες και οι οποίες θα ελεγχθούν από τα αρµόδια όργανα προς έλεγχο -
και- η οποία µου απεστάλη µε το ως άνω υπ΄αριθ.πρωτ. 42351/6-8-2014 
έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου του ∆ήµου ∆ράµας, σας γνωρίζω τα εξής:            
 Γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας 
άσκησης, ενώπιον της  Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 
της Εδαφικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της από 22-08-2014 και µε 
αριθ.πρωτ. 219/22-08-2014 προσφυγής, η οποία στρέφεται κατά της ως άνω 
υπ΄αριθ.πρωτ. 9365/18-7-2014 απόφασης του κ.Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε θέµα «Έλεγχος 
νοµιµότητας της υπ΄αριθµ. 183/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ράµας Ν.∆ράµας σχετικά µε την “Τελική Εκκαθάριση της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
∆ΡΑΜΑΣ”», µε την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθ. 183/2014 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας µε θέµα «Τελική Εκκαθάριση της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
∆ΡΑΜΑΣ”» µε την οποία αποφασίσθηκε οµόφωνα η έγκριση του Ισολογισµού 
Τελικής Εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ 
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Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας» της 20ης Μαρτίου 2014 , η έγκριση της 
Τελικής Έκθεσης Εκκαθάρισης της  ∆ηµοτικής Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας» της 20ης Μαρτίου 2014 καθώς και η ανάληψη όλων 
των υποχρεώσεων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας» για τις οποίες τηρήθηκαν οι νόµιµες 
διαδικασίες και οι οποίες θα ελεγχθούν από τα αρµόδια όργανα προς έλεγχο 
καθώς και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης, ταυτόχρονης ή 
µεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της ∆ιοικήσεως -ΚΑΙ- µε την οποία 
ζητείται η καθ΄ολοκληρίαν ακύρωση κι εξαφάνιση της ως άνω υπ΄αριθ.πρωτ. 
9365/18-7-2014 απόφασης του κ.Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ούτως ώστε να εγκριθεί (επικυρωθεί) η εν 
λόγω 183/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας, µε 
θέµα «Τελική Εκκαθάριση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ”» -ΚΑΙ- η οποία, κατόπιν 
αναβολής, συζητείται, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/2006, κατά τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 09.00 .          

 Σηµειωτέον ότι η εν λόγω από 22-08-2014 και µε αριθ.πρωτ. 219/22-08-
2014 προσφυγή κατά της ως   άνω υπ΄αριθ.πρωτ. 9365/18-7-2014 απόφασης 
του κ.Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε 
θέµα «Έλεγχος νοµιµότητας της υπ΄αριθµ. 183/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας Ν.∆ράµας σχετικά µε την “Τελική Εκκαθάριση 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ”» έχει ήδη ασκηθεί, λόγω κατεπείγοντος, προκειµένου να 
µην παρέλθει άπρακτη η προς τούτο νόµιµη προθεσµία κι απωλέσει ο ∆ήµος 
∆ράµας το εν λόγω δικαίωµά του.      

 Σχετικώς επισυνάπτονται, στο παρόν, αντίγραφα των εν λόγω 
υπ΄αριθ.πρωτ. 9365/18-7-2014 απόφασης του κ.Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε θέµα «Έλεγχος 
νοµιµότητας της υπ΄αριθµ. 183/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ράµας Ν.∆ράµας σχετικά µε την “Τελική Εκκαθάριση της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
∆ΡΑΜΑΣ”» -και- υπ΄αριθ. 183/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ράµας µε θέµα «Τελική Εκκαθάριση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ”» .  
   Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
,είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, έλαβε γνώση του έγγραφου του γραφείου 
∆ηµάρχου καθώς και της σχετικής γνωµοδότησης. 

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

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την άσκηση προσφυγής κατά της 9365/18-07-2014 
ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης , -  µε την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθ. 183/2014 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας µε θέµα «Τελική Εκκαθάριση της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
∆ΡΑΜΑΣ”», -  ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/2006 της Εδαφικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
 

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

ΑΔΑ: ΩΒ7ΜΩ9Μ-ΩΣΨ


		2014-10-01T10:48:31+0300
	Athens




