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ΘΕΜΑ: 

 

Ανάθεση εκπόνησης στατικής 

µελέτης, ψήφιση πίστωσης 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 20η  Φεβρουαρίου  2015, ηµέρα   

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά 
από την 7181/18-02-2015 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας , 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 8 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος    
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
     
 

     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. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
       Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί 
απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των 
συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας.  
 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου   
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
αντιπρόεδρος 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 κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Ανάθεση εκπόνησης στατικής µελέτης, 
ψήφιση πίστωσης» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο  για λήψη 
απόφασης.  

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη  της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
7238 / 18-02-2015  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε το θέµα περί «Ανάθεσης εκπόνησης στατικής µελέτης, ψήφιση πίστωσης» και 
καλεί τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 

«ΣΧΕΤ:     
 
           Όπως γνωρίζετε µε το Ν.4178/13 ξεκίνησε η διαδικασία νοµιµοποίησης των κτισµάτων των 
υφισταµένων αθλητικών εγκαταστάσεων, για όσα (κτίσµατα) στερούντο οικοδοµικής αδείας. 
Παράλληλα και προκειµένου να καλυφθούν οι προϋποθέσεις περί αδείας λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων, απαιτείται η βεβαίωση της στατικής επάρκειας οποιασδήποτε κατασκευής υπάρχει 
µέσα σε αυτές. Για κτίσµατα τα οποία κατασκευάστηκαν από το δήµο µας (πχ στέγαστρο γηπέδου 
Κουδουνίων) η σχετική βεβαίωση θα εκδοθεί υπηρεσιακά, για κτίσµατα όµως τα οποία «βρήκαµε» ήδη 
κατασκευασµένα στις τοπικές κοινότητες, ή έχουν κατασκευαστεί από άλλους φορείς και 
µεταβιβάστηκαν στη συνέχεια στο δήµο (Εθνικό Στάδιο, Κλειστό Γυµναστήριο, Κολυµβητήριο) δεν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα από πλευράς υπηρεσίας. Σε συναντήσεις των συναρµοδίων ∆ιεύθυνσεων 
και της ∆ηµοτικής Αρχής,  αποφασίστηκε η προκήρυξη των απαιτουµένων µελετών (ο έλεγχος στατικής 
επάρκειας είναι στατική µελέτη) όπου θα περιλαµβάνεται και η µελέτη των απαιτουµένων 
παρεµβάσεων αποκατάστασης – ενίσχυσης σε όποια κτίσµατα ευρεθούν τελικώς στατικά ανεπαρκή, µε 
χονδροειδή προεκτίµηση του απαιτουµένου κόστους άνω των 500.000 ευρώ. Για να αρχίσει όµως η 
διαδικασία προετοιµασίας των τευχών προκήρυξης της/των µελέτης/µελετών θα πρέπει να προηγηθεί 
µία στατική µελέτη αναγνώρισης  

• της γεωµετρίας του φέροντος οργανισµού (να εντοπιστεί δηλαδή πχ ο σκελετός σκυροδέµατος 
και ο σιδηρούς οπλισµός κατά θέση και µέγεθος) και   

• των θέσεων ελέγχου, επί τόπου και εργαστηριακών, για την αποτίµηση υλικών και δοµικών 
στοιχείων  

Η µελέτη αυτή δεν  είναι δυνατόν να εκτελεσθεί υπηρεσιακά για λόγους έλλειψης προσωπικού σε σχέση 
µε τις ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις (ταυτόχρονη εκτέλεση 60 περίπου έργων σε διάφορες φάσεις εκ 
των οποίων 12 έργα ΕΣΠΑ, άλλα 90 περίπου υπό µελέτη), 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.3463/06 (∆ΚΚ), η 
απευθείας ανάθεση της  µελέτης αυτής σε µελετητή Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, µε αµοιβή που δεν 
υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης 
(στατικές  µελέτες – κατηγορία 8).   Το ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την   εγκύκλιο 4/2014 του  
ΥΠΟΜΕ∆Ι ∆17γ/02/24/ΦΝ439.6/17-02-2014 σε εφαρµογή του Π∆ 138/2009 (ΦΕΚ 185Α/2009) για 
στατικές µελέτες  (κατηγορία 8, τάξη Α) είναι 14.844,00 ευρώ, εποµένως το 30% είναι 4.453,24  ευρώ 
(χωρίς  ΦΠΑ).  
  
        Μετά τα παραπάνω και µετά από έρευνα σε τοπικούς µελετητές στατικών, προτείνεται : 

- Η απευθείας ανάθεση της (στατικής) µελέτης «Στατική µελέτη αναγνώρισης α) Γεωµετρίας 
Φέροντος Οργανισµού και β) θέσεων ελέγχου, επί τόπου και εργαστηριακών, για την 
αποτίµηση υλικών και δοµικών στοιχείων, αθλητικών εγκαταστάσεων δήµου ∆ράµας»  στον 
Χρήστο Αποστολίδη Π-Μ, µελετητή Β’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 8, µε ΑΦΜ 056580722,   
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µε συνολική αµοιβή 4.400,00  ευρώ (µικρότερο του 4.453,24)  χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 
5.412,00 σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.06 του προϋπολογισµού. 

CPV µελέτης 79421200-3 
       Παρακαλούµε για την    απόφασή σας και την ψήφιση  της  σχετικής πίστωσης.» 

           Με την παρατήρηση του κ. Ζαχαριάδη Παύλου ότι, υπάρχει καθυστέρηση αφού 
από την ανάληψη της  ∆ηµοτικής Αρχής µέχρι σήµερα ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. 
Σήµερα τέλη Φεβρουαρίου ζητείται η λήψη απόφασης για µία αρχική προµελέτη ούτως 
ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη δια τις υπόλοιπες µελέτες .                                                                             

           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 στατικής µελέτης «Στατική µελέτη α- 
ναγνώρισης  α) Γεωµετρίας Φέροντος Οργανισµού και β) θέσεων ελέγχου, επί τόπου και 
εργαστηριακών, για την αποτίµηση υλικών και δοµικών στοιχείων, αθλητικών εγκαταστά- 
σεων δήµου ∆ράµας»  στον Χρήστο Αποστολίδη Π-Μ, µελετητή Β’ τάξης πτυχίου στην 
κατηγορία 8. 

•      Ψηφίζει πίστωση 4.400,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.412,00 €  µε ΦΠΑ,σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.06 του προϋπολογισµού. 

•       Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες. 
 

 

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