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Αριθμός Απόφασης: 

 
 

140/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

Ανάθεση  εκπόνησης  κυκλο-
φοριακής μελέτης (Σύνταξη 
κυκλοφοριακής μελέτης Τ.Κ. 
Κ. Αγρού), ψήφιση πίστωσης 

 

     
   Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04η  Ιουλίου  2016, ημέρα   Δευτέρα  

και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ.  Δράμας, υπό την 
Προεδρία του προεδρεύοντα πρώτου σε ψήφους εκλογής, κ. Σολάκη  Αγγελο, μετά από 
την 24814/29-06-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Μαμσάκου Χριστοδούλου 
– 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 5 μέλη: 
 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Σολάκης Άγγελος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος             
3.        Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
 5.        Καλφόπουλος Ευάγγελος. 
 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.      Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.      Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
4.       Ζαχαριάδης Παύλος 
 

       Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
       Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Καλφόπουλος Ευάγγελος. 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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          Ο προεδρεύων εισάγοντας το 7o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 24747/29-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του  Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής 
μελέτης (Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τ.Κ. Κ. Αγρού), ψήφιση πίστωσης», και καλεί τα 
μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

  Στη συνέχεια ο προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ:     Προς αποφυγή των ατυχημάτων που συμβαίνουν, κρίνεται σκόπιμο να εκπονηθεί τοπική 

κυκλοφοριακή μελέτη στην ΤΚ Κ. Αγρού, με σκοπό τον καθορισμό του κύριου οδικού δικτύου με 
βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη ρύθμιση της προτεραιότητας των οδών αυτού  και τον καθορισμό 
των θέσεων όπου θα απαγορεύεται η στάθμευση σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις λειτουργίας της 
αστικής συγκοινωνίας που εξυπηρετεί τον οικισμό. 
        Η μελέτη αυτή δεν  είναι δυνατόν να εκτελεσθεί υπηρεσιακά για λόγους έλλειψης προσωπικού 
σε σχέση με τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις, έλλειψη εξειδικευμένου λογισμικού, αναλόγων 
οργάνων και ειδικού εξοπλισμού και κυρίως λόγω έλλειψης εμπειρίας σε αυτό το πεδίο.  
        Προτείνεται λοιπόν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 
(ΔΚΚ), η απευθείας ανάθεση της  μελέτης αυτής σε ιδιώτη μελετητή κατηγορίας 10,  με αμοιβή που 
δεν υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας 
μελέτης (μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες – κατηγορία 10).   Το ανώτατο 
αυτό όριο  σύμφωνα με την   εγκύκλιο 5/2016 με αρ.πρ.ΔΝΣα/οικ10757/ΦΝ439.6 του  ΥΠΟΜΕΔΙ 
(ΑΔΑ: 7Θ754653ΟΞ-ΧΤΥ)  για κυκλοφοριακές  μελέτες  (κατηγορία 10, τάξη Α) είναι 48.120,00 ευρώ, 
επομένως το 30% είναι 14.436,00  ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ).   
        Μετά τα παραπάνω και  μετά από υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής  προτείνεται η 
απευθείας ανάθεση της  μελέτης «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τ.Κ. Κ. Αγρού»   σε μελετητή με 
μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 10, με συνολική αμοιβή 3.225,81  ευρώ (μικρότερο του 14.436,00)  
χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ  4.000,00 σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.88 του προϋπολογισμού 
2016( 5η αναμόρφωση). 
CPV μελέτης 79421200-3 
 

       Παρακαλούμε για την    απόφασή σας και την ψήφιση  της  σχετικής πίστωσης.» 
 

        Στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος εισηγητής του θέματος πρότεινε ως 
ανάδοχο της κυκλοφοριακής μελέτης (Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τ.Κ. Κ. Αγρού) στον 
κ. Ελευθεριάδη Παναγιώτη Α-ΤΜ, μελετητή Α τάξης πτυχίου στην κατηγορία 10 (Α.Φ.Μ. 
045141086) 

 

         Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

  Την απ’ ευθείας Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης (Σύνταξη κυκλο- 
φοριακής μελέτης Τ.Κ. Κ. Αγρού) στον κ. Ελευθεριάδη Παναγιώτη Α-ΤΜ, μελετητή Α τάξης 
πτυχίου στην κατηγορία 10. 
  
 Ψηφίζει πίστωση 3.225,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.000,00 €  με ΦΠΑ, σε 

βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.88 του προϋπολογισμού 2016( 5η αναμόρφωση). 
 

 Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες. 
 

 

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