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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 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 ∆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. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

          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.   

   
 

ΑΔΑ: ΒΖ9ΣΩ9Μ-ΛΣΦ



          O κ. αντιπρόεδρος, εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 41543/23-09-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί 
«Οριστική παραλαβή µελέτης : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ» και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

        Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της 
υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

ΣΧΕΤ:   α) η  206/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
             β) το  65446/29-10-2013   συµφωνητικό 
             γ) η  55122/15-10-2014 απόφαση έγκρισης Α φάσης της µελέτης 
             δ) η   1081/12-01-2015 απόφαση έγκρισης Β φάσης της µελέτης 
             ε) η  23847/09-06-2015 απόφαση έγκρισης Γ φάσης της µελέτης 
  
      Σε εφαρµογή της –α- σχετικής απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε 

στη σύµπραξη µελετητών Μητρίδη Ιωάννη και Τσιαµπούση Αλέξανδρου  η µελέτη:             
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό συµφωνητικό, ύψους 13.354,31 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. 

 Στη συνέχεια η µελέτη παραδόθηκε εµπρόθεσµα, ελέγχθηκε αρµοδίως και 
εξεδόθησαν οι –γ-δ-ε- σχετικές αποφάσεις έγκρισής της από την προϊσταµένη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 
του Ν.3316/05 και του τελευταίου  εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 
επέχουσα θέση προσωρινής παραλαβής. 

      Μετά τα παραπάνω και σε εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 37 του Ν.3316/05, παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της µελέτης: 
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» .   
 

           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 
 

� Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της  µελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» αναδόχου στη σύµπραξη µελετητών Μητρίδη Ιωάννη και 
Τσιαµπούση Αλέξανδρου. 

 

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