
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 89/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 8
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  9-4-2013 

 

ΘΕΜΑ    9
ο: Οριστική παραλαβή της µελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ». 

 

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 9ο

  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 20715/1-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σχετικά µε την οριστική παραλαβή της 
µελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ» και  καλεί αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά. 
      Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω:  

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή µελέτης: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  Κ∆ΑΠ -ΜΕΑ  » 

 
ΣΧΕΤ:   α) η 27/2012   απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
             β) το 25745 /11-04 -2012 συµφωνητικό 
             γ) η   45066/ 27-07-2012 απόφαση έγκρισης µελέτης 
  
      Σε εφαρµογή της –α- σχετικής απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον µελετητή 
Βασίλειο  Γκαβαλιά – Μηχανολόγο  µηχανικό,  η µελέτη  « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  Κ∆ΑΠ -
ΜΕΑ  » για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό συµφωνητικό, ύψους 7.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στη 
συνέχεια η µελέτη παραδόθηκε εµπρόθεσµα, ελέγχθηκε αρµοδίως και εξεδόθη η –γ- σχετική απόφαση 
έγκρισής της από την προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 37 του Ν.3316/05 και του τελευταίου  εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 209 του 



Ν.3463/06, επέχουσα θέση προσωρινής παραλαβής.      Μετά τα παραπάνω και σε εφαρµογή των 
διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του Ν.3316/05, παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της 
µελέτης  « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  Κ∆ΑΠ -ΜΕΑ»   αναδόχου µελετητή Βασίλειου  Γκαβαλιά  
Η-Μ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του Ν.3316/05 
         

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

1. Εγκρίνει   την οριστική παραλαβή της µελέτης « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  
Κ∆ΑΠ -ΜΕΑ»   ύψους 7.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αναδόχου µελετητή Βασίλειου  
Γκαβαλιά – Μηχανολόγου  µηχανικού. 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 89/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


