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ΘΕΜΑ: 

 

Ενηµέρωση – έγκριση της Β΄ 
φάσης της µελέτης «ΚΥΚΛΟ-

ΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΚΑΛ-

ΛΙΦΥΤΟΥ» 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Ιανουαρίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 

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 1353/13-01-2015 
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 
6 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2)        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3)        Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος 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. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 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. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος 
Στέργιος. 
       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 , «Ενηµέρωση – έγκριση της Β΄ φάσης της 
µελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως τέταρτο έκτακτο  για λήψη απόφασης.  

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη  της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
1601 / 14-01-2015  έγγραφο  της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχε-
τικά µε το θέµα περί «Ενηµέρωσης – έγκρισης της Β΄ φάσης της µελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ-
ΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 

 «ΣΧΕΤ:   α) η  207/2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
                 β) το 65448/29-10-2013   συµφωνητικό 
                 γ) η  1414/13-1-2015 απόφαση έγκρισης της Β φάσης από τη  ∆/νουσα Υπηρεσία  
              
      Σε εφαρµογή της –α- σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε στο 

συµπράττον σχήµα των  µελετητών Μητρίδη Ιωάννη και Τσιαµπούση Αλέξανδρου  η µελέτη: 
« ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό 

συµφωνητικό, ύψους 12.612,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 

Με τη –γ- σχετική απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η Β φάση της µελέτης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παρ.4 του άρθρου 
209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.           

Όπως προβλέπεται  στα συµβατικά τεύχη της µελέτης και συγκεκριµένα στην αναλυτική περιγραφή του 
αντικειµένου στον  φάκελο  του  έργου, προκειµένου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να δώσει την εντολή στον 
µελετητή να προχωρήσει  στην εκπόνηση της Γ φάσης της µελέτης του θέµατος, σας υποβάλουµε τον 
φάκελο παραδοτέων και παρακαλούµε για τη σχετική έγκρισή σας.» 

                                                                                                                     

           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 έγκριση  της Β΄  φάσης της µελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΚ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ», η οποία ανατέθηκε στο συµπράττον σχήµα των µελετητών Μητρίδη 
Ιωάννη και Τσιαµπούση Αλέξανδρο, για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό  
συµφωνητικό, ύψους 12.612,40 € χωρίς το ΦΠΑ. 

 

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