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Παράταση προθεσµίας για 

την ολοκλήρωση της µελέτης 
<<ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩ-

ΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ >> 

 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   

Τρίτη 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 
9996/06-03-2015 γραπτή πρόσκληση 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. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 2)       Ηλιάδης Νικόλαος 
 
      
 

        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. 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 13ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 9558/04-03-2015 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την 
παράταση προθεσµίας για την ολοκληρωση της µελέτης << ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ >> και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά :     

   
           Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , έχει όπως παρακάτω : 
 

«ΣΧΕΤ:   α) η  12/2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
             β) το 16327/17-03-2014   συµφωνητικό 
             γ) η αίτηση του αναδόχου µε αρ. πρ.9396/03-03-2015  
 

      Σε εφαρµογή της –α- σχετικής απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον µελετητή 
κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο η µελέτη: 
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»   

για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό συµφωνητικό, ύψους 46.629,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
Με την συνηµµένη  γ σχετική αίτησή του ο ανάδοχος  ζητά  παράταση κατά τρεις (3) 

µήνες για την ολοκλήρωση της µελέτης λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 
απαιτήθηκε για τον έλεγχο των οικοδοµικών γραµµών. Σύµφωνα µε το β σχετικό, η 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µελέτης είναι η 17-3-2015. Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει 
το ιστορικό κέντρο της ∆ράµας ως προς τη δόµηση, οι ιδιαιτερότητες των κτισµάτων που 
υπάρχουν εντός αυτού ως προς την ηλικία, και την ιστορική αξία, η δυσκολία αναγνώρισης και 
αντιµετώπισης των αυθαίρετων κατασκευών και η µεγάλη, σε ποσοστό, κάλυψη των οικοπέδων 
επιµήκυναν στους έξι µήνες περίπου, το χρόνο που απαιτήθηκε για τον έλεγχο της Β φάσης της 
µελέτης (των οικοδοµικών γραµµών) που παραδόθηκε στην υπηρεσία µας. Η συνδροµή και η 
συνεργασία µε την υπηρεσία δόµησης του δήµου ∆ράµας κρίθηκε πολλές φορές απαραίτητη 
ώστε να αντιµετωπιστεί η κάθε µία περίπτωση µεµονωµένα, γεγονός που συνέβαλε στην 
απαίτηση επιπλέον χρόνου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου.     

Σηµειώνεται ότι από την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της µελέτης δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη. 
  Μετά τα παραπάνω και σε εφαρµογή των διατάξεων  του άρθρου 27 του Ν.3316/2005, 
παρακαλούµε για την απόφασή σας.»   

 
        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και την αίτηση .  
 

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

 

•     ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την παράταση κατά  τρείς (3) µήνες  για την ολοκλήρωση της µε- 
     λέτης που  ανατέθηκε  στον  µελετητή  κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο, για το έργο :  
     «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» προκειµένου  να ολοκ- 
     ληρωθεί η διαδικασία ελέγχου που  ζητήθηκε  µε σχετικό έγγραφο της Τεχνική Υ- 
     πηρεσίας  του ∆ήµου ∆ράµας . 

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