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 TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Αριθμός απόφασης:  121/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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 22266/10-06-2016 γραπτή πρόσκληση του, 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. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
7. Καλφόπουλος Ευάγγελος  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ζαχαριάδης Παύλος 
2. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    

       Το τακτικό μέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
       Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
       Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Καλφόπουλος Ευάγγελος. 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, γραμ-
ματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη 
της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς 
και στα έκτακτα.           

Ακύρωση  της απόφασης 105/2016 
της Οικονομικής Επιτροπής περί κα-
τακύρωσης πρακτικών Νο ΙΙ του δια-
γωνισμού «Μεταφορά των Αστικών 
Στε-ρεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δή-
μου Δράμας από τον Σταθμό Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) 
του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειο-
νομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.-
Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας 
(Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην 
θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήμα-
τος Παλαιοκάστρου της κτηματικής 
περιοχής Δήμου Ηρακλείας», προϋ-
πολογισμού 236.200,00€ (με Φ.Π.Α.) 
 

ΑΔΑ: ΩΘΖΒΩ9Μ-ΩΡΦ



         Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας  το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 21778/07-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου Δράμας, σχετικά με την Ακύρωση της απόφασης 
105/2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών Νο ΙΙ του διαγωνι-
σμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειο-
νομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 
που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτημα-
τικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας», προϋπολογισμού 236.200,00€ (με Φ.Π.Α.)» και καλεί 
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

«Ακύρωση της απόφασης 105/2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρα-

κτικών Νο ΙI του διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δή-
μου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας ( Π.Ε.) Σερ-
ρών- θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου, κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρά-
κλειας», προϋπολογισμού 236.200,00 € (με Φ.Π.Α.). 
      
 Σας αποστέλλουμε την 21871/07-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης για την  ακύρωση της απόφασης 105/2016 της Οικονομικής Επιτροπής λόγω τροπο-
ποίησης της εισήγησης και της αναγκαιότητας ψήφισης της απαιτούμενης πίστωσης .  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,      
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

 ΘΕΜΑ : Ακύρωση της απόφασης 105/2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώ-
σεως πρακτικών Νο ΙΙ του διαγωνισμού: «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
(Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου 
Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας 
(Π.Ε.) Σερρών- θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου, κτηματικής περιοχής 
Δήμου Ηράκλειας».  Προϋπολογισμού 236.200,00 € (με Φ.Π.Α.). 
ΣΧΕΤ. :  Απόφαση 105/2016 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας       
  

Επειδή : 
1. μετά τον επαναυπολογισμό των δεδομένων, σχετικά με το ποσό της σύμβασης που 
πρέπει να υπογραφεί με τον μειοδότη του διαγωνισμού του θέματος, διαπιστώθηκε ότι  για να 
ανταποκριθεί η υπηρεσία απρόσκοπτα στο έργο της μεταφοράς των Α.Σ.Α από το Κ.Δ.Α.Υ. στον 
Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, μετά τις πρόσφατες σοβαρές έκτακτες βλάβες που παρουσιάστηκαν στα 
οχήματα μεταφοράς, απαιτείται το ποσό 50.000,00 € (με το Φ.Π.Α. και χωρίς την προσφερθείσα 
έκπτωση 23%) αντί του ποσού 39.060,00 € (με το Φ.Π.Α. και χωρίς την προσφερθείσα έκπτωση 
23%) και 
2. πρέπει να ψηφιστεί η πίστωση πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού, 

 

 παρακαλούμε να προβείτε  στην ακύρωση της 105/2016 απόφασης.       
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 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 105/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  που αναφέρεται 
στην κατακύρωση πρακτικών Νο ΙΙ του διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ) 
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» 

ΑΔΑ: ΩΘΖΒΩ9Μ-ΩΡΦ



αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας», προϋπολο-
γισμού 236.200,00€ (με Φ.Π.Α.) 

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

 

ΑΔΑ: ΩΘΖΒΩ9Μ-ΩΡΦ


		2016-06-15T09:16:28+0300
	Athens




