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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

63/2016 
 

 

ΘΕΜΑ : 
 

Οριστική παραλαβή της µελέτης µε 
τίτλο: «Μελέτη αξιολόγησης και 
σχεδιασµού για την δηµιουργία 

πράσινων σηµείων στον ∆ήµο 

∆ράµας» 

 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28η  Μαρτίου  2016, ηµέρα   
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου υπό  του αντιπροέδρου της κ. 
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 11367/23-03-2016 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 7 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. 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. 

 

      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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          Ο κ. Αντιπρόεδρος εισάγοντας το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 10188 / 15 -03-2016 έγγραφο της ∆/νσης ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Οριστική παραλαβή της 
µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων 
σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας».  
         Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ:   α)  350/2015  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
                      β)  το 53514/25-11-2015  Συµφωνητικό 
                      γ)  η 3731/28-01-2016 βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας 
                           του αναδόχου προς τις συµβατικές υποχρεώσεις για την εκπόνη- 
           σης της µελέτης 
  

      Σε εφαρµογή της –α- σχετικής απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον 
µελετητή Τσεντεµείδη  Νικόλαο Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχ/κό, Κάτοχο Μελετητικού 
Πτυχίου Κατ. 16 , Τάξης Α’, Α.Μ. 24359, ∆/νση: Σκύρου 1, ΤΚ 66100 ∆ράµα, µε ΑΦΜ 
134568842, ∆ΟΥ ∆ράµας  η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη 
αξιολόγησης και σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας» 
µε συνολική αµοιβή 6.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ – σε βάρος πίστωσης µε ΚΑ 20.7413.03 του 
προϋπολογισµού του έτους 2015. 
   Στη συνέχεια η µελέτη παραδόθηκε εµπρόθεσµα, ελέγχθηκε αρµοδίως και εξεδόθη η 
–γ- σχετική απόφαση έγκρισής της από τον προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3316/05 . 
      Μετά τα παραπάνω και σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.3316/05, 
παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της µελέτης: «Μελέτη αξιολόγησης και 
σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας», αναδόχου 
µελετητή Τσεντεµείδη  Νικόλαου.»  
 

    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: «Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασ-
µού για την δηµιουργία πράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας» αναδόχου µελετητή 
Τσεντεµείδη Νικόλαο. 

 

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

 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΩΨ4Ω9Μ-Δ3Γ


		2016-03-29T09:17:26+0300
	Athens




