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Αριθµός απόφασης:  350/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 08ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από 
την 43586/05-10-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 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 ∆ηµήτριος 
3. Σολάκης Αγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
 
 
 

          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. Μουρβετί-
δης Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, 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.   

 
 
 

Ψήφιση της πίστωσης και απευθείας 

ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 

«Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασµού 

για την δηµιουργία πράσινων σηµεί-
ων στον ∆ήµο ∆ράµας» 

ΑΔΑ: ΩΨΡΘΩ9Μ-ΩΦΔ



 
 
           Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 41783/24-09-2015 έγγραφο της ∆/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Ψήφιση της πίστωσης και απευ-
θείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασµού για την 
δηµιουργία πράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας» 

», και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

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

 

«ΣΧΕΤ  
 

 Η δηµογραφική εξάπλωση και υιοθέτηση ενός πιο ‘καταναλωτικού’ τρόπου ζωής 
καθιστά τις ποσότητες αποβλήτων ολοένα και πιο ραγδαία αυξανόµενες, ταυτόχρονα µε 
τις ανάγκες για ορθή αξιοποίηση τους και κατά συνέπεια την έντονη ανάγκη αξιοποίη-
σης ρευµάτων αποβλήτων µέσω ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης. Πιο συγκε-
κριµένα στην περίπτωσή του ∆ήµου ∆ράµας, µετά  την παύση λειτουργίας του Χ.Α.∆.Α., 
για τη συγκέντρωση των απορριµµάτων που δε δύνανται να αναµειχθούν µε τα οικιακά 
απορρίµµατα, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µπαταρίες, ελαστικά, ογκώ-
δη αντικείµενα, κλαδέµατα κήπων κ.λ.π.), επιβάλλεται η δηµιουργία των Πράσινων Ση-
µείων (Π.Σ.). 
 Τα πράσινα σηµεία πρέπει να είναι επιλεγµένοι χώροι, σηµατοδοτηµένοι, σε ση-
µεία σταθερά, γνωστά και προσιτά στους πολίτες, που θα υποδέχονται όλα τα άλλα 
ρεύµατα αποβλήτων, που προαναφέρθηκαν και ανήκουν στην κατηγορία των ανακυ-
κλώσιµων υλικά (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µπαταρίες, ελαστικά, ογκώδη 
αντικείµενα, κλαδέµατα, κλπ.) - τα οποία µέχρι σήµερα τοποθετούνταν µαζί µε τα υπό-
λοιπα οικιακά απόβλητα στους κάδους απορριµµάτων, είτε εναποθέτονταν παράνοµα 
στην ύπαιθρο - .  
 Τα Πράσινα Σηµεία (Π.Σ.) πρέπει να είναι προσεκτικά χωροθετηµένα και σχεδια-
σµένα έτσι, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των κατοίκων. Για να θεωρηθεί επιτυ-
χές ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να κερδίσει το κοινό και να µπορεί να το χρησιµοποιεί 
προς όφελος του πολύ εύκολα, οπότε ο χώρος που θα επιλεχθεί για την καθεµία αντί-
στοιχη εγκατάσταση θεωρείται πολύ σηµαντικός και παίζει πρωταρχικό ρόλο στη συνο-
λική επιτυχία της µεθόδου και τελικής λειτουργίας του. Φυσικά, λύση χωρίς την απαραί-
τητη και σε βάθος χωρική ανάλυση και µελέτη της περιοχής δεν καθίσταται εφικτή. 
  

 Για την επιλογή των κατάλληλων χώρων εγκατάστασης µέσα στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου ∆ράµας , έγινε µία πρώτη έρευνα στα δηµοτικά αγροτεµάχια και προκρίθη-
καν τέσσερις χώροι : 

1. το αγροτεµάχιο µε Κ.Α.Ε.Κ. 090144231003 έκτασης σύµφωνα µε το 
κτηµατολόγιο 27,50 στρεµµάτων,  

2. το αγροτεµάχιο µε Κ.Α.Ε.Κ. 090141217030 έκτασης σύµφωνα µε το 
κτηµατολόγιο 7,00 στρεµµάτων,  

3. το αγροτεµάχιο µε Κ.Α.Ε.Κ. 090141413003 έκτασης σύµφωνα µε το 
κτηµατολόγιο 17,17 στρεµµάτων και 

4. το αγροτεµάχιο µε Κ.Α.Ε.Κ. 090141413004 έκτασης σύµφωνα µε το 
κτηµατολόγιο 1,68 στρεµµάτων,      

  

 Προκειµένου µελετηθεί η καταλληλότητα και η λειτουργικότητα των παραπάνω 
χώρων, θα πρέπει να ανατεθεί η σύνταξη της µελέτης αξιολόγησης και σχεδιασµού για 
την δηµιουργία των Πράσινων Σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας. 
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 Συγκεκριµένα, θα πρέπει οι χώροι να ελεγχθούν ως προς την αρτιότητά και οικο-
δοµησιµότητά τους, την δυνατότητά τους να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, την προ-
σβασιµότητά τους και την λειτουργικότητά τους.   
 Η εν λόγω µελέτη θα αποτελείται από τα εξής διακριτά παραδοτέα : 

1. Τεχνική έκθεση τεκµηρίωσης της καταλληλότητας, 
2. Τεχνική έκθεση για τη λειτουργία των χώρων ως πράσινα σηµεία,  
3. Σήµανση των παραπάνω  πράσινων σηµείων σε χάρτη κατάλληλης κλίµακας 
της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου ∆ράµας και 

4. Πίνακα κατάταξης των πράσινων σηµείων µε τα παραπάνω κριτήρια.   
  

 Για τα δυο πράσινα σηµεία που θα κριθούν καταλληλότερα  θα συνταχθούν : 
1. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα,  
2. Οδοιπορικό Σκαρίφηµα,  
3. Γενική ∆ιάταξη Έργων και 
4. Τεχνική Έκθεση  των έργων που εµφανίζονται στη Γενική ∆ιάταξη Έργων .  

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
 Α) τις διατάξεις  του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) (ΦΕΚ 

Α΄114) άρθρο 209, του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών ....»  και των  διατάξεων της ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 
1162) «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά 
τη διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του ν.3316/2005»,  
 Β) το ειδικής φύσης  αντικείµενο της εν λόγω µελέτης και µε στόχο την τεχνικά 
άρτια υλοποίησή των προβλεποµένων από τη µελέτη έργων, απαιτείται η ανάθεση της 
µελέτης σε έµπειρο µελετητή µε εξειδίκευση σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων, 
προσόντα τα οποία δεν διαθέτει το επιστηµονικό προσωπικό του ∆ήµου ∆ράµας και 
 Γ) την προεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης  κατηγορίας 16 που υπολογίζεται ως 
εξής: 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3316/2005 

 

Της µελέτης " Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων ση-
µείων στον ∆ήµο ∆ράµας", σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/2005 (ΚΑΤ. 16, ΤΑΞΗ Α'). 

 

Α/
Α 

Ένδειξη Ερ-
γασιών 

Προϋ-
πολογι-
ζόµενες 
ποσότη-
τες 

Είδος 
Μονά-
δας 

Υπουργική 
Απόφαση 

Άρθρο 
Τιµή Μο-
νάδας 

Εργασίας 
τκ 

∆απά-
νη σε € 

1 Τριγωνισµοί 2 

Τριγω-
νοµετρι-
κό ση-
µείο ΙV 
τάξης 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
∆ΜΕ-

Ο/α/ο/12570/9-
08-2005 

ΤΟΠ
.2 

800,00 1,205 1928,00 

2 
Πολυγωνοµε-

τρίες 
32 

Πολυ-
γωνο-
µετρία 
εκτός 
σχεδίου 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
∆ΜΕ-

Ο/α/ο/12570/9-
08-2005 

ΤΟΠ
.3 

50,00 1,21 1928,00 
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3 

Επίγειες τοπο-
γραφικές απο-
τυπώσεις αδό-
µητων εκτάσε-
ων κλ 1:1000, 
Κλίση εδάφους 

0-10% 

35 (χωρίς 
εγκατά-
σταση 
τριγωνο-
µετρικού 
δικτύου) 

στρέµ-
µατα 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
∆ΜΕ-

Ο/α/ο/2361/30-
12-2005 

ΤΟΠ
.5
Α 
 

25.60 1,205 

 
1079.68 

 

Άθροισµα Τοπογραφικής Μελέτης 4.935,68 

Φ.Π.Α. 23% 1.135,21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΟΥ: ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 10/2013 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ∆15Γ/ΟΙΚ/3676/4.3.2013) ΤΟΥ 
ΥΠΟΜΕ∆Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 ΤΑΞΗ 
Α', ΕΙΝΑΙ 48.200,00 €, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ 30% 
ΕΙΝΑΙ 48.200,00*30% = 14.460,00 € > 

6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ 

6.070,89 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.000,00 

 

Προτείνεται :  
α) η προεκτιµηµένη αµοιβή που ανέρχεται στο ποσό 6.070,89 € µε το Φ.Π.Α. να 
διαµορφωθεί στο ποσό των 6.000,00 € µε το Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση 
6.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.03 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
του έτους 2015. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω προεκτιµηµένη αµοιβή είναι σύννοµη µε 
τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Ν.3463/06 αφού δεν ξεπερνά το 30% του ανώ-
τατου ορίου αµοιβής της Α΄ τάξης πτυχίου για την κατηγορία 16. και  

β) η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και 

σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας»  στον 
µελετητή : Τσεντεµείδη  Νικόλαο Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχ/κό, Κάτοχο Με-
λετητικού Πτυχίου Κατ. 16 , Τάξης Α’, Α.Μ. 24359, ∆/νση: Σκύρου 1, ΤΚ 
66100 ∆ράµα, µε ΑΦΜ 134568842, ∆ΟΥ ∆ράµας  µε συνολική αµοιβή 
6.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ – σε βάρος πίστωσης µε ΚΑ 20.7413.03 του προϋπο-
λογισµού του έτους 2015. 

CPV 79421200-3 Υ�ηρεσίες µελέτης έργων, εκτός α�ό εργασίες κατασκευής»   
 

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 υπη-
ρεσίας 

 

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

•       Την απ’ ευθείας Ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και 

σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας»  στον µελετητή 
: Τσεντεµείδη  Νικόλαο Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχ/κό, Κάτοχο Μελετητικού Πτυ-
χίου Κατ. 16 , Τάξης Α’, Α.Μ. 24359 

•      Ψηφίζει πίστωση  4.878,04  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.000,00 €  µε ΦΠΑ, σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 20.7413.03 του προϋπολογισµού.  

•       Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες. 
 

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

. 
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