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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 07 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 12.30, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. 
Δράμας, μετά από την 55624/03-12-2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, 
Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της 
Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη: 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
3. ΧηΓιάννης  Αναστάσιος, ως αναπληρωτής του Ρεμόντη Σταματίου, ο οποίος έγκαιρα 

ενημέρωσε για την απουσία του 
4. Καρυοφυλλίδου Ζωή, ως αναπληρώτρια του Τερζή Ανέστη, ο οποίος έγκαιρα 

ενημέρωσε για την απουσία του 
5. Μωϋσιάδης Αριστείδης 
6. Τσεπίλης Γεώργιος 
7. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Καλφόπουλος Ευάγγελος 
2. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
 

 
 

Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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Ο κος Πρόεδρος εισάγοντας το 2
Ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα  μέλη  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το 52060/18-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, σχετικά με γνωμοδότηση για την οριστική παραλαβή της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»,  και 

καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει 

όπως παρακάτω: 

«ΣΧΕΤ:   α) η  303/2015  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

             β) το  41342/22-09-2015   συμφωνητικό 

             γ) η    9/2015 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου 

             δ) η   50678/12-11-2015 απόφαση έγκρισης μελέτης 

  

       Σε εφαρμογή της α) σχετ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον μελετητή 

Π. Ελευθεριάδη  η μελέτη:  «ΣΥΝΤΑΞΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ » για την οποία υπεγράφη το β) σχετ. συμφωνητικό, ύψους  

2.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα, ελέγχθηκε αρμοδίως και 

διαβιβάστηκε στην Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου  που εξέδωσε την γ) σχετ. απόφαση. Στη 

συνέχεια εξεδόθη η δ) σχετ. απόφαση 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 και των άρθρων 79,  82 του ΚΔΚ, παρακαλούμε για την οριστική παραλαβή της 

μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ »   αναδόχου μελετητή Π. Ελευθεριάδη  Α.Τ.-Μ.» 

     Σημειώνεται ότι η με την αριθμ. 303/2015 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, που 

εγκρίθηκε με το υπ΄ αριθμ.  13391/16-09-2015της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. 

Δράμας, ανατέθηκε απευθείας η εκπόνηση της  κυκλοφοριακής μελέτης στον Π. Ελευθεριάδη 

Α.Τ. – Μ. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Για την οριστική παραλαβή της μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», αναδόχου Π. Ελευθεριάδη Α.Τ. – Μ. 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο.  
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