
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 82/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 8
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  9-4-2013 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής µελέτης 

«Τοπογραφική µελέτη διαπλάτυνσης οδού Εθνικής Αµύνης» στoν Α.Κατσούλη 

A-TM µε συνολική αµοιβή 15.000,00 € χωρίς ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 

30.7413.34 του προϋπολογισµού. 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 9η του µηνός Απριλίου 2013 και ώρα 12.00 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 21223/3-4-3-2013 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο

  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει το υπ΄ 
αριθµ. 19882/27-3-2013 έγγραφο της ∆/νσης Tεχνικών Yπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης που λέει τα εξής:  
 

    Προκειµένου να εξετασθεί η δυνατότητα απόκτησης ενός δεύτερου πλήρους  ρεύµατος 
κυκλοφορίας που θα ελαττώσει τις «ουρές» που παρατηρούνται τις ώρες αιχµής στον φωτεινό 
σηµατοδότη Εθνικής αµύνης-1ης Ιουλίου  και επιπλέον θα συνδυασθεί κυκλοφοριακά µε το  
κατασκευαζόµενο έργο (ΕΣΠΑ) «Κατασκευή οδών µεταξύ των Ο.Τ. 816 και 551» όπου µεταξύ των άλλων 
προβλέπεται και η κατασκευή των οδών ∆ιοικητηρίου και Ηδωνών πλάτους 12,00µ  (έκαστος µε 
παράλληλους πεζοδρόµους) οι οποίοι συµβάλλουν στην οδό Εθνικής Αµύνης στα βόρεια και νότια όρια 
αντίστοιχα, του πάρκου των Κυπρίων Αγωνιστών, είναι σκόπιµο να  διερευνηθεί η δυνατότητα 
διαπλάτυνσης της οδού Εθνικής Αµύνης, στην περιοχή από  Αν. Μακρή - «παγοποιείο»- έως τη 
διασταύρωση της µε την οδό 1ης  Ιουλίου (περιοχή παλιού τελωνείου), µε σκοπό να αποκτηθεί µία 
επιπλέον πλήρης λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύµα κυκλοφορίας Ξενία- 1ης Ιουλίου. Για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικής µελέτης, µε την οποία θα αποτυπωθεί η ευρύτερη περιοχή 



οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά κατά µήκος της οδού και σε τµήµα των κάθετων οδών (πλήρης 
τοπογραφική αποτύπωση), θα ελεγχθεί η υφιστάµενη κυκλοφοριακή  κατάσταση σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη, θα εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από την 
πολεοδοµική µελέτη ρυµοτοµία (εφαρµογή ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου), θα διερευνηθεί η ανάγκη 
αλλαγής –πιθανή µικροµετακίνηση  και µικροσυρρίκνωση- της κεντρικής νησίδας, θα εξετασθεί η 
µεταβολή της θέσης του δυτικού κρασπέδου της οδού µε την δηµιουργία  νέου πεζοδροµίου από την οδό 
Αν. Μακρή έως την 1ης Ιουλίου (σύνταξη πρότασης τροποποίησης του σχεδίου της πόλης ∆ράµας στην 
περιοχή του Κ.Χ. – πάρκου Κυπρίων αγωνιστών).  
           Η σύνταξη της µελέτης αυτής δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί υπηρεσιακά για λόγους έλλειψης   
προσωπικού, λογισµικού, χρόνου και ειδικού εξοπλισµού. Προτείνεται λοιπόν σε εφαρµογή των 
διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆ΚΚ), η απευθείας ανάθεση της µελέτης αυτής  σε 
µελετητή Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, µε αµοιβή που δεν υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής 
πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης (τοπογραφικές  µελέτες – κατηγορία 16).   Το 
ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την εγκύκλιο 10 του Υπ.Αν.Αντ.ΥΠΟΜΕ∆Ι ∆15/οικ/5961/12   για 
τοπογραφικές µελέτες  (κατηγορία 16, τάξη Α) είναι 50.360,00 ευρώ, εποµένως το 30% είναι 15.108,00 
ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ).  
        Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Τοπογραφική µελέτη διαπλάτυνσης οδού Εθνικής Αµύνης»   στον 
Απόστολο Κατσούλη Α-ΤΜ, µε Α.Μ. ΤΕΕ 13649 και  ΑΦΜ 114968613,  µελετητική εταιρεία  Α’ τάξης 
πτυχίου στην κατηγορία 16,     µε συνολική αµοιβή 15.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της 
πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.34 του προϋπολογισµού. 
         Παρακαλούµε για την απόφασή σας.- 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο και ύστερα από 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  µειοψηφούντος του κ. Α. Χαραλαµπίδη που 
διευκρίνισε τα εξής: «είµαι ΥΠΕΡ της αναγκαιότητας πραγµατοποίησης µελετών 
αλλά  διαφωνώ σχετικά µε τον τρόπο ανάθεσης των µελετών »  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

 1.Την απ’ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης της παρακάτω  µελέτης : 
 

-«Τοπογραφική µελέτη διαπλάτυνσης οδού Εθνικής Αµύνης»   στον Απόστολο 
Κατσούλη Α-ΤΜ, µε Α.Μ. ΤΕΕ 13649 και  ΑΦΜ 114968613,  µελετητική εταιρεία  Α’ 
τάξης πτυχίου στην κατηγορία 16,     µε συνολική αµοιβή 15.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  
σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.34 του προϋπολογισµού. 

 
2. Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες. 
 
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο ∆ράµας.     
 
             Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 82/2013. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


