
 
 

   
  

 

      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 61/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 6
ο
 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. 
 

ΘΕΜΑ 4
ο:

 Ανάθεση εκπόνησης στατικής µελέτης «Στατική µελέτη 

στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάµου»  στον Χρήστο Αποστολίδη 

Π-Μ, µελετητή Β’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 8, µε ΑΦΜ 056580722,   

µε συνολική αµοιβή 3.250,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 3.997,50 σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.79 του προϋπολογισµού &  ψήφιση 

πίστωσης. 

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη   της   επιτροπής  το υπαριθµ. 9375/13-2-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών, σχετικά µε  την  Ανάθεση εκπόνησης στατικής µελέτης 
«Στατική µελέτη στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάµου»  το οποίο λέει τα 
εξής: 

   
ΘΕΜΑ : Ανάθεση εκπόνησης στατικής µελέτης, ψήφιση πίστωσης  
           Προκειµένου  να προχωρήσουµε στη µελέτη του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο νέο 
γήπεδο Ξηροποτάµου» - ΚΑ 30.7326.70,  είναι αναγκαία η  σύνταξη της σχετικής  στατικής 
µελέτης . 



 
 

   
  

 

            Η   µελέτη αυτή  είναι µια εξειδικευµένη µελέτη,  µε την οποία προβλέπεται η κατασκευή 
ενός µεταλλικού χωροδικτυώµατος εν προβόλω, το οποίο αποτελείται από τρία όµοια τµήµατα, 
αρθρωτά συνδεδεµένα µεταξύ τους, προς παραλαβή των αναπτυσσοµένων συστολοδιαστολών 
και µεταφορά των φορτίων του όλου δικτυώµατος σε σηµεία του φέροντα οργανισµό των 
υφισταµένων κερκίδων του σταδίου, µε έλεγχο επάρκειας των σηµείων στήριξης και (πιθανή) 
ενίσχυσή τους. Η µελέτη αυτή δεν  είναι δυνατόν να εκτελεσθεί υπηρεσιακά για λόγους 
έλλειψης προσωπικού σε σχέση µε τις ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις (ταυτόχρονη εκτέλεση  
80 περίπου έργων σε διάφορες φάσεις, άλλα 60 περίπου υπό µελέτη), έλλειψη εξειδικευµένου 
λογισµικού, αναλόγων οργάνων 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 (στατικές  µελέτες – 
κατηγορία 8).   Το ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την   εγκύκλιο 10 του Υπ.Αν.Αντ.ΥΠΟΜΕ∆Ι 
∆15/οικ/3676/4-3-2013 σε εφαρµογή του Π∆ 138/2009 (ΦΕΚ 185Α/2009) για στατικές µελέτες  
(κατηγορία 8, τάξη Α) είναι 15.108,00 ευρώ, εποµένως το 30% είναι 4.532,40  ευρώ (χωρίς  
ΦΠΑ).  
         Μετά τα παραπάνω και µετά από έρευνα σε τοπικούς µελετητές στατικών, προτείνεται : 

- Η απευθείας ανάθεση της (στατικής) µελέτης «Στατική µελέτη στεγάστρου στο νέο 
γήπεδο Ξηροποτάµου»  στον Χρήστο Αποστολίδη Π-Μ, µελετητή Β’ τάξης πτυχίου στην 
κατηγορία 8, µε ΑΦΜ 056580722,   µε συνολική αµοιβή 3.250,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
και µε ΦΠΑ 3.997,50 σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.79 του προϋπολογισµού. 

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

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ.πρόεδρο και ύστερα από 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  µειοψηφούντων των κ. :Α. Χαραλαµπίδη 
ο οποίος είπε «κατανοώ την αναγκαιότητα εκπόνησης µελετών αλλά όχι τον 
τρόπο ανάθεσής τους» και του κ. Α.Τερζή  ο οποίος είπε  «πρέπει να 
οργανωθούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου για να συντάσσουν οι ίδιες τέτοιες 
µελέτες» 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Κα τ ά   Πλειοψηφία 
 

 1.Την απ’ ευθείας Ανάθεση εκπόνησης στατικής µελέτης «Στατική µελέτη 
στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάµου»  στον Χρήστο Αποστολίδη Π-Μ, 
µελετητή Β’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 8. 

2. Ψηφίζει πίστωση 3.250,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.997,50 €  µε ΦΠΑ, σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.79 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 61/2014 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


