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Αριθμός απόφασης:  797/2014 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 65043/05-
12-2014 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 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  
 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 
7 μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ζαχαριάδης Παύλος 
7. Ηλιόπουλος Στέργιος 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1. Ηλιάδης Νικόλαος 
2. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
 
Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και 
έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
Το τακτικό μέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 
Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Oριστική παραλαβή της  μελέτης: «Τοπο-
γραφική αποτύπωση του ρέματος Πηγών 
Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιομετρική θέ-
ση με συντεταγμένες X = 511.650, Y = 
4.554.975 μέχρι και τη χιλιομετρική θέση 
με συντεταγμένες X = 511.098, Y = 
4.553.980 (προβολικό σύστημα ΕΓ-
ΣΑ’87) – Κτηματογράφηση - Εφαρμογή 
της διανομής επί του ρέματος» 

ΑΔΑ: 7ΙΧΣΩ9Μ-ΦΞΥ



Ο κ. Πρόεδρος, εισάγοντας  το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 64796/04-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης, σχετικά με την 
οριστική παραλαβή της  μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρ-
βάρας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.650, Y = 4.554.975 μέχρι και τη χιλιο-
μετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) – Κτη-
ματογράφηση - Εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 

ΣΧΕΤ:   α) η  54/2014  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
             β) το 842/29-04-2014  συμφωνητικό 
             γ) η  1696/03-12-2014 απόφαση έγκρισης μελέτης 
  
      Σε εφαρμογή της (α) σχετικής απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον μελετητή Σε-
λαλματζίδη Νικόλαο, η μελέτη: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη 
χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.650, Y = 4.554.975 μέχρι και τη χιλιομετρική θέση με συ-
ντεταγμένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) – Κτηματογράφηση - Εφαρμογή 
της διανομής επί του ρέματος», για την οποία υπεγράφη το (β) σχετικό συμφωνητικό, ύψους 14.968,25 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στη συνέχεια η μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα, ελέγχθηκε αρμοδίως και εξεδόθη η (γ) 
σχετική απόφαση έγκρισής της από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 και του τελευταίου  εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 
209 του Ν.3463/2006, επέχουσα θέση προσωρινής παραλαβής. 
      Μετά τα παραπάνω και σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 37 του Ν.3316/2005, 
παρακαλούμε για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Πηγών Α-
γίας Βαρβάρας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.650, Y = 4.554.975 μέχρι και τη χιλι-
ομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) – Κτηματο-
γράφηση - Εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος» αναδόχου μελετητή Σελαλματζίδη Νικόλαο Α-ΤΜ. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 καθώς και το έγγραφο 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: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέμα-
τος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.650, Y = 
4.554.975 μέχρι και τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό 
σύστημα ΕΓΣΑ’87) – Κτηματογράφηση - Εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος» αναδόχου 
μελετητή Σελαλματζίδη Νικολάου Α-ΤΜ ύψους 14.968,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

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