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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

410/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Οριστική παραλαβή της µελέ-
της:«Υδραυλική µελέτη οριοθέτη-
σης τµήµατος του ρέµατος Μονα-
στηρακίου ∆ράµας, από τη χιλιο-
µετρική θέση µε συντεταγµένες Χ= 
513708,84  Υ= 4560038.76 (προ-
βολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι 
και τη γέφυρα στη συµβολή των 
οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου 
της πόλης της ∆ράµας », 

 

     
      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα  Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 51687/17-11-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
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. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

    1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

               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 

      Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 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. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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         Μετά από πρόταση του  µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, 
προεδρεύων ως πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής 
και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Οριστική 
παραλαβή της µελέτης: «Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Μοναστη- 
ρακίου ∆ράµας, από τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες Χ= 513708,84  Υ= 
4560038.76 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και τη γέφυρα στη συµβολή των οδών 
Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της πόλης της ∆ράµας », θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 
έβδοµο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο προεδρεύων, παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
53257 / 24 -11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών του  
∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω : 

 

ΣΧΕΤ: α) η  62/2015  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
             β) το 1526/23-07-2015  συµφωνητικό 
             γ) η  2282/12-11-2015 απόφαση έγκρισης µελέτης 
 

Σε εφαρµογή της (α) σχετικής απόφασης της  Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε 
στον µελετητή ∆ιαµαντίδη Παναγιώτη, τοπογράφο µηχανικό, η µελέτη «Υδραυλική µελέτη 
οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Μοναστηρακίου ∆ράµας από τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες X=513708.84 Y=4560038.76 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και τη 
γέφυρα στη συµβολή των οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της πόλης της ∆ράµας», για 
την οποία υπεγράφη το (β) σχετικό συµφωνητικό, ύψους 14.835,49 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 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: 
«Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Μοναστηρακίου ∆ράµας από τη 
χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X=513708.84 Y=4560038.76 (προβολικό σύστηµα 
ΕΓΣΑ’87) µέχρι και τη γέφυρα στη συµβολή των οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της 
πόλης της ∆ράµας» αναδόχου µελετητή ∆ιαµαντίδη Παναγιώτη, τοπογράφου µηχανικού. 
 

           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: «Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης  
τµήµατος του ρέµατος Μοναστηρακίου ∆ράµας, από τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες Χ= 513708,84  Υ= 4560038.76 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και τη 
γέφυρα στη συµβολή των οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της πόλης της ∆ράµας» 
αναδόχου µελετητή ∆ιαµαντίδη Παναγιώτη. 

 

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