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ΘΕΜΑ: 
: 

 

Οριστική παραλαβή μελέτης : 
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩ-
ΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ »  
 

 

     
       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06η  Οκτωβρίου  2016, ημέρα   Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  την 
Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν απουσία 
του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 39458/03-10-2016 γραπτή 
πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας  , που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
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 5 μέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Ψαρράς Γεώργιος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Ζαχαριάδης Παύλος    
4. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    

      
 

 
 

 
       

            Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ψαρράς 
Γεώργιος. 

 

             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

ΑΔΑ: 7ΤΧΜΩ9Μ-486



                  Μετά από πρόταση του  μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, Σολάκη Αγγέλου, 
προεδρεύων ως πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής και 
ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα , «Οριστική 
παραλαβή μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» θεωρηθεί 
κατεπείγον και συζητηθεί ως τρίτο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης 

 

                 Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων, παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’  αριθμ. 
39981/05-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Δράμας, το οποίο 
έχει όπως παρακάτω: 

           
           ΣΧΕΤ:  α) την  12/2014    απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Δράμας της  

        οποίας η νομιμότητα ελέγχθηκε με την  αρ. πρωτ. 639/21-01-2014   απόφαση της 
        Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ν. Δράμας. 
    β) το  16327/17-03-2014   συμφωνητικό 
    γ) η   41851/04-08-2014 απόφαση έγκρισης Α φάσης της μελέτης 
    δ) η   15321/20-04-2016 απόφαση έγκρισης Β φάσης της μελέτης 
    ε) η   28519/25-07-2016 απόφαση έγκρισης Γ φάσης της μελέτης 
  

      Σε εφαρμογή της –α- σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον  
μελετητή Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο ΑΤΜ  η μελέτη:  
            « ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  »                 
 για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό συμφωνητικό, ύψους 46.629,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 Στη συνέχεια η μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα, ελέγχθηκε αρμοδίως και εξεδόθησαν οι –
γ-δ-ε- σχετικές αποφάσεις έγκρισής της από την  Διευθύνουσα Υπηρεσία, 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: 
 « ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  » .                

 

           Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

 Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της  μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ανάδοχο στον  μελετητή Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο. 

 

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