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ΘΕΜΑ : « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο».

αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 14/2011 πξαθηηθό
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 7εο Ινπιίνπ 2011 ,
πνπ πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 99/2011 απόθαζή καο ζέκα: Αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν :
«κειέηε νινθιήξσζεο αξδεπηηθνύ έξγνπ Σ.Κ. Μάηεζη» κε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό
δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο απηήο.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
ΑΝΑΓΟΥΟ
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
2.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

1

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Απιθμόρ Απόθαζηρ :99
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «Αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν: κειέηε νινθιήξσζεο αξδεπηηθνύ έξγνπ Σ.Κ.
Μάηεζη».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 7ε ηνπ κελόο ΙνπΛίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε , δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Υειμώναρ Ανδπέαρ
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
5) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ

ΑΠΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ, Ππόεδπορ
2) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ

Λόγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεύσλ αλέιαβε ν θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 όπνπ νξίδεηαη όηη «αλ
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεύεη ν αληηπξόεδξνο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο».
Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ
Βαζίιε, Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο
Σξπθσλνπνύινπ Φαλήο , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθόιανπ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο γηα ην 7ν ζέκα,
έδσζε ην ιόγν ζηνλ ππάιιειν Καξάκπεια Νηθόιαν ν νπνίνο ελεκέξσζε ηελ
Δπηηξνπή σο εμήο:
«Η Σερληθή Τπεξεζία καο ελεκεξώλεη όηη γηα ηελ εμππεξέηεζε αξδεπόκελεο
έθηαζεο 500ζηξ. απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ζσιελσηνύ αγσγνύ ν νπνίνο ζα
αληηθαηαζηήζεη πθηζηάκελν αύιαθα. Δπηπιένλ πξέπεη λα απαηηνύληαη ηνπνγξαθηθά
ζηελ πνξεία ηνπ πθηζηάκελνπ αύιαθα ώζηε λα επηβεβαησζεί ε επάξθεηα θιίζεο κε
βαξύηεηα . θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε κεηαθνξά λεξνύ από πθηζηάκελε πδξνιεςία ζηε
ζέζε Γέζε ζε πεξηνρή βόξεηα ηνπ νηθηζκνύ Μάηεζη πξνο άξδεπζε ειαηνδέληξσλ.
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Σν κήθνο ηνπ ζσιελσηνύ αγσγνύ ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη κε βαξύηεηα λεξό,
αλέξρεηαη ζε 3.500κ.
ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ελεκέξσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο καο γηα ηελ
εθπόλεζε ηεο «κειέηεο νινθιήξσζεο αξδεπηηθνύ έξγνπ Σ.Κ. Μάηεζη» απαηηνύληαη
ηξεηο θαηεγνξίεο κειεηώλ ήηνη: θαηεγνξίαο 16 Σνπνγξαθηθώλ κειεηώλ , θαηεγνξίαο
13 πδξαπιηθώλ κειεηώλ, θαη θαηεγνξίαο 27 Πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, ηηο νπνίεο
αδπλαηεί λα ζπληάμεη ε νηθεία ππεξεζία καο.
Η ηερληθή ππεξεζία καο ελεκεξώλεη γηα ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο
θαο Κνξσληνύ Διέλεο, λόκηκε εθπξόζσπν ησλ πκπξαηηόλησλ γξαθείσλ κειεηώλ
Κνξσληνύ Διέλεο , Πνξηθνύ Βηνιέηηαο θαη Υίνπ Ισάλλε , ε νπνία αλαιύεηαη αλά
θαηεγνξία κειέηεο σο εμήο:
α) Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 16 Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο ζηε κειεηήηξηα θα Κνξσληνύ
Διέλε , έλαληη ακνηβήο 11.647,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.
β) Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 13 Τδξαπιηθέο Μειέηεο ζηε κειεηήηξηα θα Πνξηθνύ
Βηνιέηηα, έλαληη ακνηβήο 11.647,55 € πξν Φ.Π.Α.
γ)Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 27 Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ζην κειεηεηή θ. Υίν Ισάλλε ,
έλαληη ακνηβήο 6.965,06 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.
πλνιηθά ε πξνζθνξά ησλ κειεηεηώλ αλέξρεηαη ζε 37.250,00€ κε ην ΦΠΑ.
ηνλ ΚΑ 25-7412.008 έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνύ 37.250,00€ γηα ηε «κειέηε
νινθιήξσζεο αξδεπηηθνύ έξγνπ Σ.Κ. Μάηεζη» , ηελ νπνία αθνύ ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή αλαζέζεη, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ςεθίζεη.
Η σο άλσ ακνηβή θάζε θαηεγνξίαο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό 30% ηνπ
αλώηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κειεηώλ, θαη
ζπλεπώο επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ κειεηώλ , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 , ηε Γλσκνδόηεζε 225/1994 ηνπ Ν..Κ. πνπ έγηλε
απνδεθηή από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ην Π.Γ. 798/78 θαη ηελ Απόθαζε Τπ.
Τπνδ. Μεη.& Γηθη. Γ15/νηθ/6655/22.03.2011 (ΦΔΚ 743/05.05.2011 ηεύρνο Β΄).
πγθεθξηκέλα , ην αλώηαην όξην ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο
θαηεγνξίαο
Τδξαπιηθώλ Μειεηώλ γηα ην 2011 θαζνξίδεηαη ζε 40.807,00 € , ρσξίο ην ΦΠΑ (ΦΔΚ
743 Β ΄/5-5-2011). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Σνπνγξαθηθώλ Μειεηώλ.
Σν αλώηαην όξην ακνηβήο ηνπ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο Πεξηβαιινληηθώλ
Μειεηώλ, θαζνξίδεηαη ζε 24.475,00€».
Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο δηαθώλεζε γηα ην ιόγν όηη
είλαη θαηά ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο κειεηώλ , όπσο έρεη εθθξαζηεί θαη ζε
άιιεο απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί αλάζεζεο κειεηώλ.
Η ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θα Σξπθσλνπνύινπ Φαλή , έδσζε
δηεπθξηλίζεηο όηη ηα πνζά γηα θάζε θαηεγνξία κειέηεο είλαη θάησ από ηα όξηα ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή ηηκή.
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γάγθαξεο Ισάλλεο, αθνύ έιαβε ην ιόγν, ζεκείσζε ηε ζεκαζία
ηεο όζν ην δπλαηό ζπληνκόηεξεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο απηήο γηα ηελ σξίκαλζε
παξαγσγηθνύ έξγνπ ην νπνίν κπνξεί λα εληαγρζεί θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζπληειώληαο ζηελ εηζξνή θαη απνξξόθεζε πόξσλ θαζώο
θαη ζηελ αλαζάζκηζε ηεο αξδεπόκελεο πεξηνρήο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
Η Οικονομική Επιηποπή
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ 3, ηνπ άξζξνπ 209 Ν. 3463/06
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2006
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 716/1977 (ΦΔΚ 295Α΄)
5. Σν Π.Γ. 798/78
6. Σν Π.Γ. 541/1978 (ΦΔΚ 116Α΄) όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Π.Γ. 256/1998 (ΦΔΚ
190Α΄).
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7. Σελ Απόθαζε Τπ. Τπνδ. Μεη.& Γηθη. Γ15/νηθ/6655/22.03.2011 (ΦΔΚ
743/05.05.2011 ηεύρνο Β΄).
8. Σν ΑΠ 22407/14-6-1994 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη
όηη έγηλε απνδεθηή ε ππ’ αξηζ. 225/1994 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο
9. Σηο αλάγθεο γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ
10. Σελ πξνζθνξά ησλ ζπκπξαηηόλησλ γξαθείσλ κειεηώλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ
(ΣΕΕΡΘ ΤΠΕΡ –ΕΝΑ ΚΑΣΑ)
1) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «κειέηεο νινθιήξσζεο
αξδεπηηθνύ έξγνπ Σ.Κ. Μάηεζη» ζηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηώλ : α) ηεο θαο
Κνξσληνύ Διέλεο ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο , θάηνρνο
κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη Α΄ηάμεο
ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ , κε Αξηζκό Μεηξώνπ ΑΜ. ΓΔΜ: 20284,
β) ηεο θαο Πνξηθνύ Βηνιέηηαο ηνπ Ισάλλε , Πνιηηηθόο Μεραληθόο, θάηνρνο κειεηεηηθνύ
πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθέο κειέηεο κε αξηζκό Μεηξώνπ ΑΜ
ΓΔΜ: 17620 θαη γ) θ. Υίνπ Ισάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο θάηνρνο
κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ,κε αξηζκό
Μεηξώνπ ΑΜ ΓΔΜ: 23231 , έλαληη ζπλνιηθήο ακνηβήο 37.250,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ε νπνία αλαιύεηαη θαη επηκεξίδεηαη αλά θαηεγνξία
κειέηεο σο εμήο:
 Ακνηβή 11.647,00 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 16 Σνπνγξαθηθώλ
κειεηώλ ζηελ θα Κνξσληνύ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο
, θάηνρνο κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη
Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ , κε Αξηζκό Μεηξώνπ ΑΜ.
ΓΔΜ: 20284 , λόκηκε εθπξόζσπν ησλ ζπκπξαηηόλησλ γξαθείσλ κειεηώλ.
 Ακνηβή 11.647,55 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 13 Τδξαπιηθέο Μειέηεο
, ζηελ θα Πνξηθνύ Βηνιέηηα ηνπ Ισάλλε , Πνιηηηθό Μεραληθό, θάηνρν κειεηεηηθνύ
πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθέο κειέηεο , κε αξηζκό Μεηξώνπ ΑΜ
ΓΔΜ: 17620 ζπλεξγάηηδα-ζπκκεηέρνπζα ζην ζπκπξαηηόκελν γξαθείν κειεηώλ.
 Ακνηβή 6.990,06€ ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 27 Πεξηβαιινληηθέο
Μειέηεο, ζηνλ θ. Υίν Ισάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο θάηνρνο
κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο , κε αξηζκό
Μεηξώνπ ΑΜ ΓΔΜ: 23231 ζπλεξγάηε-ζπκκεηέρνληα ζην ζπκπξαηηόκελν γξαθείν
κειεηώλ.
2) Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 37.250,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25-7412.008 ηνπ νηθείνπ
πξνϋπνινγηζκνύ 2011 γηα ηε κειέηε κε ηίηιν «κειέηε νινθιήξσζεο αξδεπηηθνύ έξγνπ
Σ.Κ. Μάηεζη».
3) Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ζα γίλεη από ην Γήκαξρν
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Με ηελ απόθαζε κεηνςεθεί ην κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.
Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο γηαηί δηαθσλεί κε ηε δηαδηθαζία ησλ απεπζείαο
αλαζέζεσλ κειεηώλ.
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Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 99/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ
ΥΕΘΜΏΝΑ ΑΝΔΡΕΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ
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