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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

447/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Μεταβολή της κοινοπραξίας 
«Ι. ∆ηµητριάδη – Ι. Ταµία – Ι. 
Τσεπκεντζή» αναδόχου της 
µελέτης «Αναθεώρηση πολε-
οδοµικής µελέτης περιοχής ε-
πέκτασης Αρκαδικού και µε-
λέτη πράξης εφαρµογής». 

 
 

 

         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  ∆εκεµβρίου  2015, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
µετά από την αριθµ. πρωτ. 59525/23-12-2015 γραπτή πρόσκληση του, 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 
παρόντα 6 µέλη : 

 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Σολάκης Άγγελος  
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
6.     Ηλιόπουλος Στέργιος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    3.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
 

               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. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
     Το τακτικό µέλος κ. Ζαχαριάδης  Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 

             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.   
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       Μετά από από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή 
απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Μεταβολή της κοινοπραξίας «Ι. 
∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. Τσεπκεντζή» αναδόχου της µελέτης «Αναθεώρηση πολεοδοµικής 
µελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και µελέτη πράξης εφαρµογής», θεωρηθεί 
κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο πρόεδρος, παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
59718 / 24 -12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών του  
∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω : 
 

ΣΧΕΤ:1.   Προκήρυξη της παραπάνω µελέτης 
2.    Την απόφαση 325/2008 της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας  

   (Προϊσταµένη Αρχή) για την ανάθεση της άνω µελέτης 
3. Το από 19/02/2009 ιδιωτικό συµφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της 

                         µελέτης µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και του νόµιµου εκπροσώπου της 
                         αναδόχου Κ/ξίας 

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας και  
                         συγκεκριµένα το άρθρο 9 που αφορά τις αρµοδιότητες της ∆/νσης 
                        ∆όµησης  

5. Η µε αριθµό πρωτ. 58746/2014 αίτηση του νόµιµου εκπροσώπου της 
                        άνω Κ/ΞΙΑΣ προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας 

 

 Ο ∆ήµος ∆ράµας στις 19 Φεβρουαρίου 2009, µε το (3) σχετικό, είχε αναθέσει την 
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Αναθεώρηση Πολεοδοµικής µελέτης περιοχής επέκτασης 
Αρκαδικού και µελέτη πράξης εφαρµογής» στην Κ/ξία «Ι. ∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. 
Τσεπκεντζή» συµβατικού προϋπολογισµού 132.054,37 € (χωρίς τον Φ.Π.Α), σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. 

 Στις 05-11-2014 ο νόµιµος εκπρόσωπος της Κ/ξίας «Ι. ∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. 
Τσεπκεντζή» κ. Ιωάννης ∆ηµητριάδης, υπέβαλε αίτηµα (5 σχετικό) µε το οποίο ζητάει να 
γίνει δεκτή η υποκατάσταση της κοινοπραξίας των µελετητών από σύµπραξη των ιδίων 
µελετητών, µε τις ίδιες υποχρεώσεις έναντι του εργοδότη (∆ήµος ∆ράµας), που 
προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση (3 σχετικό).  

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 325/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ράµας (3 σχετικό) µε την οποία ανατέθηκε η παραπάνω µελέτη, αναφέρεται ο 
ανάδοχος ως «συµπράττοντα γραφεία µελετητών» και όχι «κοινοπραξία». Επιπρόσθετα 
στην προκήρυξη (1 σχετικό) και συγκεκριµένα το άρθρο 18, παράγραφος 18.2 αναφέρεται 
…‘Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον…’.  

 Επειδή το αίτηµα του νόµιµου εκπροσώπου της άνω Κ/ΞΙΑΣ είναι νόµιµο και 
σύµφωνο µε τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 

  
Εισηγούµαστε 

τη λύση της Κ/ξιας «Ι. ∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. Τσεπκεντζή» και αντικατάσταση της 
από την Σύµπραξη µελετητών «Ι. ∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. Τσεπκεντζή» διότι διαθέτει τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την ολοκλήρωση της µελέτης. 

 

           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 

ΑΔΑ: ΩΜΡΤΩ9Μ-ΑΓΩ



 

� Εγκρίνει τη λύση της Κ/ξιας «Ι. ∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. Τσεπκεντζή» και την αντι- 

κατάσταση της από την Σύµπραξη µελετητών «Ι. ∆ηµητριάδη-Ι. Ταµία-Ι. Τσεπκεντζή» 
διότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την ολοκλήρωση της µελέτης.» 
 

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