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          ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  13ης /26-03-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
 

Αριθµός απόφασης:  104/2015 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 26η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη και 
ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την Προε-
δρία του προέδρου της, Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
12687/23-03-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, 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 παρό-
ντα 9 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
 
      
 

        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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 
 
 

Οριστική παραλαβή µελέτης : «ΣΤΑ-
ΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ α) ΓΕ-
ΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
& β) ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ-
ΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 

 

ΑΔΑ: 7Υ8ΘΩ9Μ-ΗΣ1



          Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 7o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 12502/20-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υ-
πηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Οριστική παραλαβή µελέτης : «ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ α) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & β) ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», και καλεί 
τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 

 

«ΣΧΕΤ α) η 50/2015  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
              β) το 9471/04-03-2015 συµφωνητικό 
              γ) η 11486/17-03-2015 απόφαση έγκρισης µελέτης 
 

      Σε εφαρµογή της -α- σχετικής απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον 
µελετητή Χρήστο Αποστολίδη να εκπονήσει την: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ α) 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & β) ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ», για την οποία υπεγράφη το -β- σχετικό 
συµφωνητικό, ύψους 4.400,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στη συνέχεια η µελέτη παραδόθηκε 
εµπρόθεσµα, ελέγχθηκε αρµοδίως και εξεδόθη η -γ- σχετική απόφαση έγκρισής της από 
την προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν.3316/05 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06, επέχουσα θέση προσωρινής παρα-
λαβής. 
      Μετά τα παραπάνω και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3316/05, παρακαλούµε 
για την οριστική παραλαβή της µελέτης: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ α) ΓΕΩ-
ΜΕΤΡΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & β) ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» , αναδόχου µελετητή Χρήστου Αποστολί-
δη.»   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνο-
ντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 καθώς και το έγγραφο της υ-
πηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 

� Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της  µελέτης: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙ-
ΣΗΣ α) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & β) ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟ-
ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ-
ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» αναδόχου µελετητή  Χρήστου 
Αποστολίδη. 

 

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