
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 2/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-1-2014 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική παραλαβή ης µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕ ΧΑ∆Α)».  
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 7η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 56/2-
1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω 
απουσίας του Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

     Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος   Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος   Παπαθεοδώρου Ανέστης 

Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 76751/20-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία σχετικά µε την Οριστική παραλαβή µελέτης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕ ΧΑ∆Α)». 
και  καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
      Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω:  

 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή  της µελέτης µε τίτλο : 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α)» . 



 
 

   
  

 

 
ΣΧΕΤ:     α)  την 315/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ράµας. 
β)  το 75301/31-12-2012  Συµφωνητικό 

               γ)  η 48981/20-08-2013 απόφαση έγκρισης της µελέτης 
    δ)  η 76000/19-12-2013 απόφαση έγκρισης της µελέτης 
  
      Σε εφαρµογή της –α-  σχετικής απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε 
στον  ανάδοχο (σύµπραξη γραφείων µελετών ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΝΑΟΥΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ) η µελέτη : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α)», για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό 
συµφωνητικό, ύψους 22.325,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στη συνέχεια η µελέτη παραδόθηκε 
τµηµατικά εµπρόθεσµα, ελέγχθηκε αρµοδίως και εξεδόθησαν οι –γ- και –δ- σχετικές 
αποφάσεις έγκρισής της από τον προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 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: «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α)», αναδόχου 
µελετητή (σύµπραξη γραφείων µελετών ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΝΑΟΥΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ).   
 
       

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. Εγκρίνει  την Οριστική παραλαβή µελέτης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α)», 
αναδόχου µελετητή (σύµπραξη γραφείων µελετών ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – 
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ) ύψους 22.325,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.   
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο   
∆ράµας. 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


