
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  54/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 6ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 20-2-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 20η του µηνός  Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
10105/17-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μλεκάνης Μιχαήλ      
Γρηγορίου Κυριάκος    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

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

κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Απευθείας ανάθεση της µελέτης «Τοπογραφική 
αποτύπωση του ρέµατος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες X = 511.650, Y = 4.554.975 µέχρι και τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) – 
Κτηµατογράφηση - Εφαρµογή της διανοµής επί του ρέµατος»  στον 
Σελαλµατζίδη Νικόλαο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, µελετητή Α’ τάξης 
πτυχίου στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες, µε ΑΦΜ 110493140, µε 
συνολική αµοιβή 14.968,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.42 του προϋπολογισµού 2014, το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει 
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της  
κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
 



 
 

   
  

 

Η Ο.Ε. (ή Ε.Π.Ζ.) αφού έλαβε υπόψη του 
� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Απευθείας ανάθεση της µελέτης 
«Τοπογραφική αποτύπωση του ρέµατος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη 
χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 511.650, Y = 4.554.975 µέχρι και τη 
χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ’87) – Κτηµατογράφηση - Εφαρµογή της διανοµής επί του 
ρέµατος»  στον Σελαλµατζίδη Νικόλαο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, 
µελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες, µε 
ΑΦΜ 110493140, µε συνολική αµοιβή 14.968,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος 
της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.42 του προϋπολογισµού 2014,πριν την έναρξη 
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας  
διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 
ΘΕΜΑ 10ο (έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της µελέτης «Τοπογραφική 
αποτύπωση του ρέµατος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιοµετρική 
θέση µε συντεταγµένες X = 511.650, Y = 4.554.975 µέχρι και τη 
χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ’87) – Κτηµατογράφηση - Εφαρµογή της διανοµής επί του 
ρέµατος»  στον Σελαλµατζίδη Νικόλαο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, 
µελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες, 
µε ΑΦΜ 110493140, και ψήφιση πίστωσης 14.968,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.42 του προϋπολογισµού 2014. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια   διάταξη   παρουσιάζει   το υπ΄ αριθµ.   314/17-2-2014   έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την «απ’ ευθείας ανάθεση  
εκπόνησης τοπογραφικής µελέτης» που λέει τα εξής:  

     

ΘΕΜΑ : Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής µελέτης και ψήφιση πίστωσης. 
 

Προκειµένου  να προχωρήσουµε στην σύνταξη υποστηρικτικών µελετών 
ενόψει προκήρυξης της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του 
Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ράµας, είναι αναγκαία η  σύνταξη της σχετικής τοπογραφικής  
µελέτης αποτύπωσης του ρέµατος Πηγών Αγίας Βαρβάρας. 
  

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/∆15γ/οικ/3676/4-3-2013 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, 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 αποτύπωση του ρέµατος Πηγών 
Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 511.650, Y = 
4.554.975 µέχρι και τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 511.098, Y=4.553.980 
(προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) – Κτηµατογράφηση - Εφαρµογή της διανοµής επί του 
ρέµατος»  στον Σελαλµατζίδη Νικόλαο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, µελετητή Α’ 
τάξης πτυχίου στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες, µε ΑΦΜ 110493140, µε 
συνολική αµοιβή 14.968,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.42 του προϋπολογισµού 2014 και CPV: 71351810-4.  

Παρακαλούµε για την απόφασή σας καθώς και για την ψήφιση της πίστωσης 
του ποσού των 18.410,95 ευρώ σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.42 του 
προϋπολογισµού 2014 και CPV: 71351810-4. 

 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. αντιπρόεδρο και ύστερα 
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων   

 

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

 1.Την απ’ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης  της µελέτης «Τοπογραφική 
αποτύπωση του ρέµατος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες X = 511.650, Y = 4.554.975 µέχρι και τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) – 
Κτηµατογράφηση - Εφαρµογή της διανοµής επί του ρέµατος»  στον 
Σελαλµατζίδη Νικόλαο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, µελετητή Α’ τάξης 
πτυχίου στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες. 

 

2. Ψηφίζει πίστωση  18.410,95 €  µε ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.42 του προϋπολογισµού 2014. 
 
3. Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες. 
 
4. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο 
∆ράµας.     
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 54/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


