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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

63/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ανάθεση  εκπόνησης  υδραυ- 

λικής µελέτης οριοθέτησης 

τµήµατος του  ρέµατος Καλλι- 
φύτου ∆ράµας και ψήφιση 

πίστωσης του ποσού των 

18.249,09€ µε ΦΠΑ σε βάρος 

του κωδικού ΚΑ 40.7413.03 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27ης Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα 

Παρασκευή 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 7852/24-02-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου , 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 
8 µέλη : 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

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

      
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.       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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 

 
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: 6ΟΛΖΩ9Μ-ΠΧΕ



         Μετά από  πρόταση  του κ. προέδρου και  ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, α- 

ποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα, Ανάθεση  εκπόνησης υδραυλικής µελέτης ορι- 

οθέτησης  τµήµατος  του ρέµατος  Καλλιφύτου ∆ράµας και ψήφιση πίστωσης του πο- 

σού των 18.249,09€ µε ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 40.7413.03» θεωρηθεί  

κατεπείγον και συζητηθεί ως πέµπτο έκτακτο για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 8222 / 25-02-2015 έγγραφο της ∆/νση ∆όµησης Τµήµα Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών του  ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω, και καλεί τα µέλη να 
αποφασίσουν σχετικά: 

 

«ΣΧΕΤ.:  

Προκειµένου να ροχωρήσουµε στην σύνταξη του  Τοικού Χωρικού Σχεδίου 
-Τ.Χ.Σ.- (ρώην Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου -Γ.Π.Σ.-) του Καλλικρατικού ∆ήµου 
∆ράµας, ααιτείται η υοστηρικτική υδραυλική µελέτη οριοθέτησης τµήµατος του 
ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας. 

Η σύνταξη της µελέτης αυτής δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί υηρεσιακά για 
λόγους έλλειψης ροσωικού, λογισµικού, χρόνου και ειδικού εξολισµού. 
Προτείνεται λοιόν σε εφαρµογή των διατάξεων της αρ. 3 του άρθρου 209 του 
Ν.3463/06 (∆ΚΚ), η αευθείας ανάθεση της µελέτης αυτής  σε µελετητή Α’ ή Β’ τάξης 
τυχίου, µε αµοιβή ου δεν υερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής τυχίου 
Α’ τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης (µελέτες υδραυλικών έργων – 
κατηγορία 13).   Το ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την εγκύκλιο 4/∆17γ/ 02/24/ΦΝ 
439.6/17-02-2014 (Α∆Α: BIEO1-ΓΟΙ) του Υουργείου Υοδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, για µελέτες υδραυλικών έργων (κατηγορία 13, τάξη Α) είναι 49.480,00 ευρώ, 
εοµένως το 30% είναι 14.844,00 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ). 
  

Μετά τα αραάνω ροτείνεται: 
Η αευθείας ανάθεση της µελέτης «Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης τµήµατος του 
ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας αό τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 
516926.79, Y = 4557220.47 (ροβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και το όριο της 
ανάλασης εί της οδού Χελµού της όλης της ∆ράµας»  στον Αλίδη Ιωάννη, 
Αγρονόµο Τοογράφο Μηχανικό, µελετητή Α’ τάξης τυχίου στην κατηγορία 13 – 
υδραυλικές µελέτες, µε ΑΦΜ 114974042, µε συνολική αµοιβή 14.836,66 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ, σε βάρος της ίστωσης µε ΚΑ 40.7413.03 του ροϋολογισµού 2015, 

CPV: 71335000-5. 
Παρακαλούµε για την αόφασή σας. 

 

         Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. και 
έλαβε γνώση της πρότασης της υπηρεσίας 
         Είδε τις διατάξεις του αρθρου 75 του Ν. 3852/2014 καθώς και το έγγραφο  της 
υπηρεσίας . 
 

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

• Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Ανάθεση  εκπόνησης υδραυλικής  

µελέτης οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας»   

           στον ανάδοχο κ. Αλπίδη Ιωάννη του Πασχάλη. 
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• Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική πίστωση 18.249,09€ και συµπε-  
         ριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ 23% σε βάρος του ΚΑ 40.7413.03 
 
 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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