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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

304/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ανάθεση  εκπόνησης  κυκλοφο-
ριακής µελέτης ( οικισµού Ξηρο-
ποτάµου ), ψήφιση πίστωσης 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Σεπτεµβρίου  2015, ηµέρα   

Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από την 
38344/04-09-2015 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας , 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 6 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Σολάκης Άγγελος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
5. Ζαχαριάδης Παύλος    
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2)        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3)        Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
 
      

 

        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. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

      
         Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης ( 
οικισµού Ξηροποτάµου ), ψήφιση πίστωσης» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως τρίτο 
έκτακτο  για λήψη απόφασης.  

 

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη  της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
38702 / 08-09-2015  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε το θέµα περί «Ανάθεσης εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης ( οικισµού Ξηρο-
ποτάµου ), ψήφιση πίστωσης» και καλεί τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει  ότι, το ανωτέρω έγγραφο  της  υπηρεσίας, 
έχει όπως παρακάτω: 

 

«ΣΧΕΤ:     
 

           Όπως γνωρίζετε στην ∆Κ Ξηροποτάµου  εµφανίζεται επιβάρυνση του οδικού 
δικτύου στις οδούς εισόδου στον οικισµό και στην οδό προς τη Βιοµηχανική Ζώνη, λόγω 
της γραµµικής ανάπτυξης επί των οδών αυτών των κοινοτικών και κοινωνικών υποδοµών, 
µε την παράλληλη εξυπηρέτηση και της γραµµής της αστικής συγκοινωνίας. Αποτέλεσµα 
της κίνησης αυτής είναι να δηµιουργείται η ψευδής εντύπωση ότι ο «κεντρικός» δρόµος 
είναι η οδός µε προτεραιότητα έναντι των καθέτων, ενώ -ελλείψει ειδικής σήµανσης- στην 
πραγµατικότητα ισχύει η ρύθµιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (‘η εκ δεξιών 
προτεραιότητα’).  Προς αποφυγή των ατυχηµάτων που συµβαίνουν λόγω της εντύπωσης 
αυτής, κρίνεται σκόπιµο να εκπονηθεί τοπική κυκλοφοριακή µελέτη, µε σκοπό τον 
καθορισµό του κύριου οδικού δικτύου µε βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη ρύθµιση της 
προτεραιότητας των οδών αυτού  και τον καθορισµό των θέσεων όπου θα απαγορεύεται η 
στάθµευση σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας που 
εξυπηρετεί τον οικισµό. 
Η µελέτη αυτή δεν  είναι δυνατόν να εκτελεσθεί υπηρεσιακά για λόγους έλλειψης 
προσωπικού σε σχέση µε τις ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις (ταυτόχρονη εκτέλεση 50 
περίπου έργων σε διάφορες φάσεις εκ των οποίων πολλά έργα ΕΣΠΑ, άλλα 400 περίπου 
υπό µελέτη), έλλειψη εξειδικευµένου λογισµικού, αναλόγων οργάνων και ειδικού 
εξοπλισµού και κυρίως λόγω έλλειψης εµπειρίας σε αυτό το πεδίο. Προτείνεται λοιπόν σε 
εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆ΚΚ), η απευθείας 
ανάθεση της  µελέτης αυτής σε ιδιώτη µελετητή κατηγορίας 10,  µε αµοιβή που δεν 
υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης 
κατηγορίας µελέτης (µελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές µελέτες – 
κατηγορία 10).   Το ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την   εγκύκλιο 7/2015 του  ΥΠΟΜΕ∆Ι 
(Α∆Α 70ΕΗ465ΦΘΘ-ΩΗΦ)  σε εφαρµογή του Π∆ 138/2009 (ΦΕΚ 185Α/2009) για 
κυκλοφοριακές  µελέτες  (κατηγορία 10, τάξη Α) είναι 48.200,00 ευρώ, εποµένως το 30% 
είναι 14.460,00  ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ).  
  
        Μετά τα παραπάνω, µετά από υπολογισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής  και ύστερα 
από έρευνα σε τοπικούς µελετητές κυκλοφοριακών µελετών, προτείνεται : 
       Η απευθείας ανάθεση της  µελέτης «Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Ξηροποτάµου»   

στον Ιωάννη Βασιλειάδη Α-ΤΜ, µελετητή Α τάξης πτυχίου στην κατηγορία 10, µε ΑΦΜ 

047151118   µε συνολική αµοιβή 2.500,00  ευρώ (µικρότερο του 14.460,00)  χωρίς ΦΠΑ 

και µε ΦΠΑ 3.075,00 σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.07 του προϋπολογισµού. 

CPV µελέτης 79421200-3 
       Παρακαλούµε για την    απόφασή σας και την ψήφιση  της  σχετικής πίστωσης.»- 
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           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 
 

•  Την απ’ ευθείας Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης (οικισµού Ξη- 
ροποτάµου ), στον Ιωάννη Βασιλειάδη Α-ΤΜ, µελετητή Α τάξης πτυχίου  στην 
κατηγορία 10 

• Ψηφίζει πίστωση 2.500,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.075,00 €  µε ΦΠΑ,σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.07 του προϋπολογισµού. 

• Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες. 
 

 

 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 
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