
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 158/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  19ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 23-8-2011 

ΘΕΜΑ 4ο: Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής  µελέτης «Νέα οδική 
σύνδεση Καλλιφύτου – Χωριστής (κτηνοτροφική ζώνη)» στον Ιωάννη 
Βασιλειάδη Α-ΤΜ,   µε συνολική αµοιβή 5.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.58 του προϋπολογισµού 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 23 του µηνός Αυγούστου  2011 και ώρα 
13.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
43748/18-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Ε.Χρυσοχοίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Γκάνης Σταύρος                           
Ζαχαριάδης Παύλος  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόρης   Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    
Μήτρου Γεώργιος 
Νικολαίδης Φώτιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ 43312/16-8-11 έγγραφο της ∆/νσης 
τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την απ’ ευθείας ανάθεση 
εκπόνησης τοπογραφικής µελέτης που λέει τα εξής:  
 
           Προκειµένου  να προχωρήσουµε στη σύνταξη της πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο «Νέα οδική 
σύνδεση Καλλιφύτου – Χωριστής (κτηνοτροφική ζώνη)» µε ΚΑ 30.7323.56,  είναι αναγκαία η  σύνταξη 
υποστηρικτικής τοπογραφικής µελέτης  και ειδικώτερα: 
          - η σύνταξη οριζοντιογραφικής αποτύπωσης της επιφάνειας κατάληψης της οδού και του 
πιθανού εύρους της εκατέρωθεν ζώνης απαλλοτρίωσης 
          - η σύνταξη µηκοτοµικής αποτύπωσης της υφισταµένης οδού σε σχέση µε το εκατέρωθεν φυσικό 
έδαφος  
          - η λήψη κτηµατογραφικών – κτηµατολογικών στοιχείων της εκατέρωθεν πιθανολογουµένης 
ζώνης απαλλοτρίωσης 



 

 
 

   
  

 

          -  η εκτέλεση των απαραίτητων σχετικών τριγωνισµών και πολυγωνοµετριών για την 
αναγνώριση – εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου  
           Οι  προαναφερθείσες εργασίες σύνταξης της µελέτης δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν 
υπηρεσιακά για λόγους έλλειψης προσωπικού, λογισµικού, χρόνου και κυρίως ειδικού εξοπλισµού. 
Προτείνεται λοιπόν σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆ΚΚ), η 
απευθείας ανάθεση των µελετών αυτών 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. 
Το ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΟΜΕ∆Ι ∆15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 
743/05.05.2011 τεύχος Β’)  για κατηγορία µελέτης 16 ανέρχεται σε 40.807,00 ευρώ, εποµένως το 30% 
είναι 12.242,10 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ). 
        Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

- Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Νέα οδική σύνδεση Καλλιφύτου – Χωριστής 
(κτηνοτροφική ζώνη)» στον Ιωάννη Βασιλειάδη Α-ΤΜ µε ΑΦΜ 047151118,   µε συνολική 
αµοιβή 5.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.58 του 
προϋπολογισµού 

         Παρακαλούµε για την απόφασή σας.- 

και  καλεί  αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έλαβε γνώση της πρότασης της 
υπηρεσίας 

Μειοψηφούντων των κ. Α. Χαραλαµπίδη ,o οποίος εξέφρασε την άποψη   
     ότι «ως παράταξη   κατανοούν την αναγκαιότητα της ύπαρξης µελετών αλλά  

διαφωνούν µε τον τρόπο ανάθεσης» και του κ. Γ.Μήτρου ο οποίος είπε τα  
εξής: «ως παράταξη είµαστε αντίθετοι στην απευθείας ανάθεση των µελετών  
παρά τους λόγους που επικαλείται η υπηρεσία.Ο ∆ήµος έχει την δυνατότητα   
να αξιοποιήσει το προσωπικό και την υποδοµή ώστε οι µελέτες να γίνονται  
από το προσωπικό των υπηρεσιών του ∆ήµου» 
       

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Κατά      Πλειοψηφία  
 
1.Την απ’ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης της τοπογραφικής µελέτης : 
«Νέα οδική σύνδεση Καλλιφύτου – Χωριστής (κτηνοτροφική ζώνη)» στον 
Ιωάννη Βασιλειάδη Α-ΤΜ,   µε συνολική αµοιβή 5.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -
σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.58 του προϋπολογισµού 
2. Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες 
3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 158/2011 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


