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   αο ππνβάιινπκε έγθπξν απφζπαζκα απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2011 πξαθηηθφ 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2011 , πνπ 

πεξηέρεη ηελ κε αξηζκφ 78/2011 απφθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλαζέζεηο κειεηψλ», 

κε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινχκε γηα ην λφκηκν έιεγρν ηεο 

απφθαζεο απηήο. 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      

ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 

 

 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο  

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 

 

 Αριθμός Απόθαζης :78 

 

                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  

ΘΕΜΑ: «Αλαζέζεηο κειεηψλ». 

 

 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 6ε ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 07:00 κ.κ. ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 

κεηά απφ ηελ ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 

επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ ηεο 

βξέζεθαλ παξφληα φια , δειαδή  θαη ηα επηά  (7 ) κέιε , ήηνη : 

                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                      

 1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος                        

 2) Καρανηώνης Παναγιώηης 

 3) Κωζηόποσλος Γεώργιος       

 4) Υειμώνας Ανδρέας   

 5) Γεωργιλές Γεώργιος 

 6) Νικολακόποσλος Γεώργιος  

 7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης    

 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  θαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ησάλλε, Γηακαληφπνπινπ Βαζίιε, 

Κσζηφπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Σνπξή Σξχθσλα , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 

Καξάκπεια Νηθφιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

«Κχξηνη πλάδεξθνη,  

ην Σερληθφ καο Πξφγξακκα θαη ζην νηθείν πξνυπνινγηζκφ 2011 έρνπκε εγγξάςεη 

νξηζκέλεο κειέηεο , ηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαζέζνπκε. 

Ζ Σερληθή καο Τπεξεζία αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηηο κειέηεο απηέο, ιφγσ αλαληηζηνηρίαο 

αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ απηψλ θαη ζε 

απηέο πνπ δηαζέηνπλ νη ππάιιεινη ηεο ηερληθήο καο ππεξεζίαο. 

Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ αλάζεζε ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ παξ 3 ηνπ Άξζξνπ 209 ηνπ 

Ν. 3463/06,  ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 3852/2010. ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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άξζξνπ 209 παξ.3 ηνπ Ν 3463/06 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο (πιένλ νηθνλνκηθήο) ή ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη, θαηά  

παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθπφλεζεο 

κειεηψλ, ε  απεπζείαο αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο κειέηεο ηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ζε 

πηπρηνχρν κειεηεηή ή  κειεηεηηθφ γξαθείν Α ή Β΄ ηάμεο πηπρίνπ, εθφζνλ ε 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ  ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ  ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ θάζε 

θνξά ηζρχεη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο. ε  πεξίπησζε πνπ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξνθχςεη κεγαιχηεξε ακνηβή απφ απηή πνπ  πξνεθηηκήζεθε θαη 

πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο  ζχκβαζεο, ε 

επηπιένλ δηαθνξά ζεσξείηαη πνηληθή ξήηξα, ζε βάξνο ηνπ, γηα εζθαικέλε 

πξνεθηίκεζε. Οη δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη απφ ηα δεκνηηθά 

θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαη ηνπο θάζε είδνπο  ζπλδέζκνπο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.  

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κειεηψλ , ην ΤΠΔΓΓΑ κε ην ΑΠ 

22407/14-6-1994 έγγξαθφ ηνπ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζ. 225/1994 γλσκνδφηεζε ηνπ 

Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο φπνπ αλαγξάθεηαη ξεηά: «…φηαλ 

δε γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο απηήο είλαη αλαγθαίν ζηε ζχληαμή ηεο λα κεηάζρνπλ 

πιείνλεο ηεο κηαο θαηεγνξίαο κειεηεηψλ, ην θξίζηκν πνζνζηφ ηνπ 30% ζα ππνινγηζηεί 

γηα θάζε θαηεγνξία κειέηεο θερσξηζκέλσο». 

Σα φξηα ησλ κειεηψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 798/78 θαη ηελ 

απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, γηα θάζε έηνο. Γηα ην έηνο 2011 

ηζρχεη ε Απφθαζε Τπ. Τπνδ. Μεη.& Γηθη. Γ15/νηθ/6655/22.03.2011 (ΦΔΚ 

743/05.05.2011 ηεχρνο Β’). Πεξί κεηξσφπ κειεηεηψλ , γηα ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη 

γηα ηα φξηα ακνηβψλ έρνπλ εθαξκνγή ν Ν. 716/1977 (ΦΔΚ 295Α΄) θαη ην Π.Γ. 541/1978 

(ΦΔΚ 116Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 256/1998 (ΦΔΚ 190Α΄). 

Όιεο απηέο νη κειέηεο είλαη εληφο ησλ νξίσλ ακνηβψλ πνπ πξνυπνζέηεη ε δηαδηθαζία  

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ νηθείν πξυπνινγηζκφ 2011 έρνπλ γίλεη εγγξαθέο 

γηα κειέηεο γεσινγηθέο , πδξνγεσινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζνχλ πξνο έγθξηζε κε Π. Γ/γκα νη κειέηεο επέθηαζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ 

ρεδίνπ Πφιεσο Κξεζηέλσλ , γηα ηηο νπνίεο είρε γλσκνδνηήζεη ην Κεληξηθφ ΥΟΠ κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 157/22/20-6-2002 πξάμε ηνπ , απαηηείηαη λα ζπληαρζνχλ απηέο νη 

κειέηεο, ήηνη : «Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο ΓΠ Κξεζηέλσλ», «Μειέηε 

Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο πεξηνρήο λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ», «Τδξνγεσινγηθή – 

Τδξνηερληθή Μειέηε πεξηνρήο λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ» θαη «Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πεξηνρήο λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ». Ζ επέθηαζε θαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Κξεζηέλσλ απνηειεί κηα καθξφρξνλε πξνζπάζεηα 

ηνπ Γήκνπ καο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. πλεπψο θξίλνληαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα 

ζπληαρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

Αλαιπηηθφηεξα ,  

ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ 2011, ζηνλ ΚΑ 30-

7413.004 έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 € γηα ηε «Μελέηη Γεωλογικής 

Καηαλληλόηηηας ΓΠ Κρεζηένων». 



 4 

Απφ έξεπλα αγνξάο πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εμεηδηθεπκέλνο θαη ηθαλφο κειεηεηήο 

ζε παξφκνηεο κειέηεο είλαη ν Αζαλάζηνο Μαθξήο , Γεσιφγνο, κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ 

πηπρίνπ 8210, θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο Μειέηεο) θαη ηάμεο Β΄. Έρνληαο ππφςε θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ σο άλσ κειεηεηή , πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ζε απηφλ έλαληη 

ακνηβήο 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ αβνηβή απηή είλαη ινγηθή , 

ηθαλνπνηεηηθή θαη εληφο ηνπ νξίνπ αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ήηνη ζηα 

πιαίζηα ηνπ 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο ηνπ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο κειεηψλ. Σν αλψηαην φξην ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο 

Γεσινγηθψλ Μειεηψλ γηα ην 2011 θαζνξίδεηαη ζε 24.475,00 € , ρσξίο ην ΦΠΑ (ΦΔΚ 

743 Β ΄/5-5-2011). 

 ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ 2011 , ζηνλ ΚΑ 45-

7413.001 έρεη γξαθηεί πίζησζε 6.000,00 € γηα ηε «Μελέηη Γεωλογικής 

Καηαλληλόηηηας περιοτής νεκροηαθείοσ Κρεζηένων». 

Ύζηεξα απφ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ πξνζθνξά πνπ ιάβακε, πξνηείλνπκε ηελ 

αλάζεζε ηεο κειέηεο απηήο ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ζε παξφκνηεο κειέηεο κειεηεηή -

Γεσιφγν , θ. Υξήζην Παλαγηψηαξν, κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 16024 θαηεγνξίαο 

20 (Γεσινγηθέο κειέηεο) θαη ηάμεο Α΄, έλαληη ακνηβήο 6.000,00 €  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  Ζ ακνηβή απηή είλαη εληφο  ηνπ νξίνπ απεπζείαο 

αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη θξίλεηαη  

ινγηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή. 

ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ 2011 , ζηνλ ΚΑ 25-

7413.001 έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00€ γηα ηελ «Τδρογεωλογική – Τδροηετνική 

Μελέηη  περιοτής νεκροηαθείοσ Κρεζηένων». 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε ζην Γήκν καο, 

πξνηείλνπκε ηε αλάζεζε ηεο κειέηεο απηήο ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ζε παξφκνηεο κειέηεο , 

κειεηεηή- Γεσιφγν  θ. Αζαλάζην Μαθξή κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 8210, 

θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο Μειέηεο) θαη ηάμεο Β΄, έλαληη ακνηβήο 8.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. , ε νπνία είλαη ινγηθή θαη εληφο ηνπ νξίνπ 

απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,φπσο πξναλαθέξακε γηα ηελ 

θαηεγνξία Γεσινγηθψλ Μειεηψλ. 

ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο έηνπο, ζηνλ ΚΑ 70-

7413.002 έρνπκε εγγξάςεη πίζησζε 6.000,00 € γηα ηε «Μελέηη Περιβαλλονηικών 

Επιπηώζεων περιοτής νεκροηαθείοσ Κρεζηένων». 

Ύζηεξα απφ έξεπλα αγνξάο, θαη ηελ πξνζθνξά πνπ δεθηήθακε , πξνηείλνπκε ηελ 

αλάζεζε ηεο κειέηεο απηήο ζηνλ εμεηδηθεπκέλν κειεηεηή - Γεσιφγν  θ. Αζαλάζην 

Μαθξή κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 8210, θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο) 

θαη ηάμεο Α΄, έλαληη ακνηβήο 6.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Ζ ακνηβή απηή είλαη εληφο ηνπ νξίνπ απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, δειαδή ζηα πιαίζηα ηνπ 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο  

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειεηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 , 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 256/98 ηα φξηα ακνηβήο ηεο θαηεγνξίαο κειεηψλ 27 είλαη απηά ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 798/1798. ε ζπλδπαζκφ κε ην ΦΔΚ 743 Β ΄/5-5-2011, ην αλψηαην 

φξην ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο Πεξηβαιινληηθψλ  Μειεηψλ γηα ην 2011 

θαζνξίδεηαη ζε 24.475,00 € , ρσξίο ην ΦΠΑ». 

Σν κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθφπνπινο Γεψξγηνο, είπε φηη «δε 

γλσξίδνπκε ηνπο κειεηεηέο θαη ςεθίδνπκε ιεπθφ γηα ηηο αλαζέζεηο ησλ παξαπάλσ 

κειεηψλ».  
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Σελ ίδηα ζέζε είρε θαη ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , είπε: 

«Με ζθνπφ ηελ σξίκαλζε έξγνπ απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ζηε δεκνηηθή ελφηεηα 

Αιηθείξαο, ζχκθσλα κε ην  εζληθφ θαη κε ην επξσπατθφ δίθαην , κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ (ΑΠ 33578/476/20-4-2011 έγγξαθν),  έρνπκε εγγξάςεη 

ζην Σερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ καο πηζηψζεηο γηα ηελ 

νξηζηηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ηνπ πξψελ Γήκνπ Αιηθείξαο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη απφ 8-6-2010 ππάξρεη αλνηθηή πξφθιεζε ηεο Δλδηάκεζεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηνηήησλ «Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο Γπηηθήο Διιάδαο» πνπ αθνξά ηελ έληαμε θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ.  Δπηπιένλ , ζην ΑΠ 33578/476/20-

4-2011 έγγξαθφ ηεο ε νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θάλεη κλεία γηα ην ελδερφκελν 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ην επξσπατθφ δηθαζηήξην , ην νπνίν αλακέλεηαη λα θπκαλζεί 

γηα θάζε Γήκν πεξί ηα 34.000,00 € αλά εκέξα «παξάλνκεο» ιεηηνπξγίαο ΥΑΓΑ.  

πλεπψο είλαη επηβεβιεκέλε ε φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξε ζχληαμε κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ηνπ πξψελ Γήκνπ Αιηθείξαο γηα ηελ άκεζε σξίκαλζε ηνπ 

έξγνπ , πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα.  Ήδε έρεη ζπληαρζεί αληίζηνηρε κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ 

ηνπ πξψελ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο.  

Βαζηθφο απψηεξνο ζθνπφο καο είλαη λα απνθαηαζηήζνπκε θαη λα εμπγηάλνπκε ην 

ρψξν, λα αμηνπνηήζνπκε πφξνπο απφ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη λα 

απνθχγνπκε θάζε ελδερφκελν επηβνιήο πξνζηίκνπ.  

Χο εθ ηνχηνπ, ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ ΚΑ 25-7412.015 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έρνπκε πξνβιέςεη πίζησζε 12.000,00 € γηα ηελ «Οξηζηηθή κειέηε 

απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ πξψελ Γήκνπ Αιηθείξαο ζηε ζέζε Αξηφξεκα ηεο Σ.Κ. 

Ακπγδαιεψλ».  

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ πξνζθνξά πνπ δεθηήθακε, έρνληαο ππφςε καο ηελ 

πξνεγνχκελε θαιή ζπλεξγαζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ηεο 

κειέηεο ζην εμεηδηθεπκέλν ζε απηέο ηηο κειέηεο Σερληθφ Γξαθείν Μειεηψλ «Υφλδξνο 

ηαχξνο & πλεξγάηεο Δ.Δ.», θάηνρν κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ηάμεο Α΄θαη θαηεγνξίαο 13 

–Τδξαπιηθέο κειέηεο , κε έδξα Πάηξα , νδφο Γνχλαξε αξηζ. 9-11 , θαη Α.Φ.Μ. 

093887211 Β΄ Γ.Ο.Τ. Παηξψλ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πην πάλσ Μειεηεηηθνχ 

Γξαθείνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.756,10 € ρσξίο ην Φ.Π.Α ή 12.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. , είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην Γήκν καο θαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Σν αλψηαην φξην ακνηβήο 

πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο Τδξαπιηθψλ Μειεηψλ γηα ην 2011 θαζνξίδεηαη ζε 

40.807,00 € , ρσξίο ην ΦΠΑ (ΦΔΚ 743 Β ΄/5-5-2011)». 

Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θαη Αληηπξφεδξνο θ. Νηθνιαθφπνπινο εμέθξαζε ηε ζέζε 

φπσο θαη πξνεγνπκέλσο φηη «δε γλσξίδνπκε ην κειεηεηή θαη ςεθίδνπκε ιεπθφ». 

Σελ ίδηα ζέζε είρε θαη ην κέινο θ. Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζπλέρηζε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη είπε : «Δπίζεο , ζην 

Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011 έρνπκε εγγξάςεη κειέηεο γηα 

αξδεπηηθά έξγα ζηελ πεξηνρή έθνπια θαη Γαθλνχιαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
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Αλδξίηζαηλαο. Ζ φζν ην δπλαηφ ηαρχηεξε σξίκαλζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ είλαη 

επηβεβιεκέλε ελ αλακνλή δεκνζίεπζεο πξνθεξχμεσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

φπσο ην ΔΠΑ θαη ν Μπαιηαληδήο, ζην εγγχο κέιινλ. Με ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ 

απηψλ απνθηνχκε εηνηκφηεηα θαη σξηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπκε ζε 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεηηθψλ αξδεπηηθψλ έξγσλ , κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ 

ηφλσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο σο άλσ πεξηνρέο. 

Γεληθά, κε ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ θαη ηελ αθφινπζε   πινπνίεζε ησλ έξγσλ απηψλ 

ν Γήκνο καο ζα απνξξνθήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη πφξνπο απφ αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζα αλαβαζκίζεη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ ΚΑ 25-7412.005 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έρνπκε εγγξάςεη πίζησζε 37.250,00 € γηα ηε «κειέηε νινθιήξσζεο 

αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. Γαθλνχιαο». 

Όπσο καο ελεκεξψλεη ε ηερληθή ππεξεζία καο , ε κειέηε αθνξά ηνλ θχξην αχιαθα 

πξνζαγσγήο φπνπ ζε έλα ηκήκα ηνπ είλαη ρσκάηηλνο θαη ζε άιιν ηκήκα ηνπ 

ηζηκεληέληνο , παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη δελ ειέγρνληαη νη απνιήςεηο ζε ελδηάκεζα 

ζεκεία. Υξεηάδεηαη λα απνθαηαζηαζεί ν αχιαθαο κε ζσιελσηφ αγσγφ θαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ πδξφκεηξα. Δπίζεο πξέπεη λα γίλνπλ ηνπνγξαθηθά ζηελ πνξεία ηνπ 

πθηζηάκελνπ αχιαθα ψζηε λα επηβεβαησζεί ε επάξθεηα ηεο θιίζεο κε βαξχηεηα.                                                                                   

χκθσλα κε ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο καο γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο «κειέηεο νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. Γαθλνχιαο» απαηηνχληαη ηξεηο 

θαηεγνξίεο κειεηψλ ήηνη: Α΄13 πδξαπιηθψλ, Α΄16 Σνπνγξαθηθψλ θαη Α΄ 27 

Πεξηβαιινληηθέο , ηηο νπνίεο αδπλαηεί λα ζπληάμεη ε νηθεία ππεξεζία καο ιφγσ 

έιιεηςεο εμεηδίθεπζεο ζε απηέο ηεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ πξνζθνξά ηεο θαο Κνξσληνχ Διέλεο,  λφκηκε 

εθπξφζσπνο ησλ πκπξαηηφλησλ  γξαθείσλ κειεηψλ Κνξσληνχ Διέλεο θαη Πνξηθνχ 

Βηνιέηηαο , ηελ νπνία θξίλνπκε ηθαλνπνηεηηθή  γηα ην Γήκν καο , πξνηείλνπκε ηελ 

αλάζεζε ηεο «κειέηεο νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. Γαθλνχιαο» αλά 

θαηεγνξία κειέηεο σο εμήο: 

α)Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 16 Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο  ζηε κειεηήηξηα θα Κνξσληνχ 

Διέλε , έλαληη ακνηβήο 11.647,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

β) Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 27 Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο  ζηε κειεηήηξηα θα Κνξσληνχ 

Διέλε , έλαληη ακνηβήο 6.990,06 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

γ)Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 13 Τδξαπιηθέο Μειέηεο  ζηε κειεηήηξηα θα Πνξηθνχ 

Βηνιέηηα,  έλαληη ακνηβήο 11.647,55 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

Ζ σο άλσ ακνηβή θάζε θαηεγνξίαο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ 30% ηνπ 

αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κειεηψλ, θαη 

ζπλεπψο επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ κειεηψλ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 , ηε Γλσκνδφηεζε 225/1994 ηνπ Ν..Κ. πνπ έγηλε 

απνδεθηή απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην Π.Γ. 798/78 θαη ηελ Απφθαζε Τπ. 

Τπνδ. Μεη.& Γηθη. Γ15/νηθ/6655/22.03.2011 (ΦΔΚ 743/05.05.2011 ηεχρνο Β΄). 

πγθεθξηκέλα , ην αλψηαην φξην ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο  θαηεγνξίαο Τδξαπιηθψλ 

Μειεηψλ γηα ην 2011 θαζνξίδεηαη ζε 40.807,00 € , ρσξίο ην ΦΠΑ (ΦΔΚ 743 Β ΄/5-5-

2011). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Σνπνγξαθηθψλ Μειεηψλ.  

Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ηνπ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο Πεξηβαιινληηθψλ 

Μειεηψλ, θαζνξίδεηαη ζε 24.475,00€ , φπσο εμεγείηαη παξαπάλσ. 
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 ηα πιαίζηα ηεο σξίκαλζεο  ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ φπσο πξναλέθεξα, έρνπκε 

γξάςεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνππνινγηζκφ , ζηνλ ΚΑ 25-7412.007 

πίζησζε πνζνχ 37.250,00€ γηα ηε «κειέηε νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. 

έθνπια. 

Ζ  Σερληθή Τπεξεζία  καο ελεκεξψλεη φηη  γηα ηελ εμππεξέηεζε αξδεπφκελεο 

έθηαζεο 500ζηξ. απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ζσιελσηνχ αγσγνχ ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη 

λεξφ απφ πθηζηάκελν αληιηνζηάζην ζε ζέζε πιεζίνλ ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο. 

Δπηπιένλ απαηηείηαη ηνπνγξαθηθή κειέηε γηα ηε ράξαμε ηνπ λένπ αγσγνχ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πςνκέηξσλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. 

Σν κήθνο ηνπ ζσιελσηνχ αγσγνχ αλέξρεηαη ζε 3.000κ. θαη επηπιένλ ζα απαηηεζεί ε 

ηνπνζέηεζε κηαο πιαζηηθήο δεμακελήο ρσξεηηθφηεηαο 20 θπβ. κέηξσλ. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ελεκέξσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο καο γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο «κειέηεο νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. έθνπια» απαηηνχληαη 

ηξεηο θαηεγνξίεο κειεηψλ ήηνη: Α΄13 πδξαπιηθψλ, Α΄16 Σνπνγξαθηθψλ θαη Α΄ 27 

Πεξηβαιινληηθέο, ηηο νπνίεο αδπλαηεί λα ζπληάμεη ε νηθεία ππεξεζία καο,  φπσο 

πξναλαθέξζεθε. 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ πξνζθνξά ηεο θαο Κνξσληνχ Διέλεο,  λφκηκε 

εθπξφζσπν ησλ πκπξαηηφλησλ γξαθείσλ κειεηψλ Κνξσληνχ Διέλεο , Πνξηθνχ 

Βηνιέηηαο θαη Υίνπ Ησάλλε , ηελ νπνία θξίλνπκε ηθαλνπνηεηηθή γηα ην Γήκν καο, 

πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ηεο «κειέηεο νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. 

έθνπια» αλά θαηεγνξία κειέηεο σο εμήο: 

α)Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 27 Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο  ζην κειεηεηή θ. Υίν Ησάλλε , 

έλαληη ακνηβήο 6.990,06 € ρσξίο ην  Φ.Π.Α. 

β) Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 16 Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο  ζηε κειεηήηξηα θα Κνξσληνχ 

Διέλε , έλαληη ακνηβήο 11.647,00 € ρσξίο ην  Φ.Π.Α. 

γ)Καηεγνξία πηπρίνπ Α΄ 13 Τδξαπιηθέο Μειέηεο  ζηε κειεηήηξηα θα Πνξηθνχ 

Βηνιέηηα,  έλαληη ακνηβήο 11.647,55 € πξν Φ.Π.Α. 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε γηα θάζε θαηεγνξία κειέηεο κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα παξαπάλσ. 

 

Με ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ δηαθψλεζε ην κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθφπνπινο Γεψξγηνο. Δίπε : «δηαθσλνχκε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κειεηψλ γηαηί αθήλεη πεξηζψξηα λα εκθηινρσξνχλ 

θάπνηεο ζθέςεηο, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο κειέηεο απηέο είλαη κεγάινο,  δε  

κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε κφλν ζηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζε κηα κφλν 

πξνζθνξά ζε θάζε πεξίπησζε. Αληί απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξνηείλακε , εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη εθφζνλ ε αλάζεζε ησλ κειεηψλ θξίλεηαη 

επείγνπζα, λα πάκε ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαη λα θαιέζνπκε θάπνηνπο κειεηεηέο. 

Δθφζνλ απηφ δελ είλαη λνκηθά εθηθηφ  πξνηείλνπκε ε αλάζεζε ησλ κειεηψλ λα γίλεη κε 

δεκφζην δηαγσληζκφ , ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα.  

Καιφ ζα ήηαλ λα παξεπξίζθνληαη νη ππάιιεινη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο λα δψζνπλ 

εμεγήζεηο. Θα πξφηεηλα ηνπιάρηζηνλ , λα αλαβάιινπκε ην ζέκα ηεο αλάζεζεο ησλ 

κειεηψλ γηα επφκελε ζπλεδξίαζε φπνπ ζα είλαη παξφληεο νη ππάιιεινη ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο. Θεσξνχκε φηη ε δηαδηθαζία δελ είλαη ζχλλνκε θαη ζα πξνζθχγνπκε 

αξκνδίσο θαηά ηελ απφθαζεο απηήο» . 

Με ηελ άπνςε ηνπ θ. Νηθνιαθφπνπινπ ζπκθψλεζε θαη ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. 

Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο ν νπνίνο είπε φηη» ν δηαγσληζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 
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ηελ ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ ελδηαθεξνκέλσλ κειεηεηψλ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κεγαιχηεξε έθπησζε αιιά θαη δηαθάλεηα ιφγσ ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ ιακβάλεη». 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, απάληεζε φηη «φιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο αλάζεζεο 

κειεηψλ είλαη λφκηκεο,  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη βαζηθά ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06,  ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 

3852/2010 θαζψο θαη ηε γλσκνδφηεζε 225/1994 ηνπ Ν..Κ. πνπ έγηλε απνδεθηή απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Δπεζήκαλε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε ακνηβή θάζε 

θαηεγνξίαο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ  ακνηβήο 

πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ θάζε θνξά ηζρχεη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο θαη 

ζπλεπψο επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε. Οη πξνζθνξέο ησλ κειεηεηψλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο δεδνκέλνπ φηη επηηπγράλεηαη έθπησζε 30% ζε ζρέζε κε ην αλψηαην 

φξην ακνηβήο θάζε κειέηεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

γηα ην Γήκν.Σα πνζά απηά είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ. Ζ επηινγή 

ησλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ έγηλε κε βάζε θξηηήξηα ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ νξγαλσηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη απφ ηελ εκπεηξία ζε 

παξφκνηεο κειέηεο,ηε γλψζε  θαη επίζεο κε θξηηήξην ηελ φζν ην δπλαηφ ηθαλνπνηεηηθή 

ηηκή. Ζ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο κειεηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν 3463/2006  είλαη ζχλλνκε. Δκπηζηεπφκαζηε ηηο 

ππεξεζίεο καο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

ησλ κειεηψλ πέξαλ ηνπ φηη είλαη λφκηκε , είλαη επηβεβιεκέλε  γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο 

ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζνπκε άκεζα κηθξά αξδεπηηθά έξγα  θαη λα 

αλαβαζκίζνπκε πεξηνρέο , κε ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ κέζσ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθιήζεηο αλακέλνληαη λα 

δεκνζηεπζνχλ ηηο πξνζερείο κέξεο . Σν ίδην άκεζε πξέπεη λα είλαη ε ζχληαμε κειέηεο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Αιηθείξαο. Ήδε ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο επηζεκέλεη ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Καη γηα ηηο 

γεσινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο σξίκαλζεο ηνπ ρεδίνπ Πφιεο Κξεζηέλσλ 

ππάξρεη αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δεδνκέλνπ φηη ζπληζηά ζεκαληηθή 

παξάκεηξν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ , δηαδηθαζία πνιχρξνλε πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

ηεο νινθιήξσζεο. πλεπψο δε κπνξεί λα αλαβιεζνχλ ηα ζέκαηα απηά. 

Αλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε επηιέμνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο κε αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ δε ζεκαίλεη φηη ζα εμαζθαιίζνπκε θαιχηεξε ηηκή απφ απηή πνπ πεηχρακε 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο , ήηνη έθπησζε 30% απφ ηελ αλψηαηε 

ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην πηπρίν Α΄ ηάμεο ζηελ θάζε θαηεγνξία κειέηεο.  

Δπηπιένλ ε επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ είλαη ρξνλνβφξα θαη ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν,  ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ρξφλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ καο αθνξνχλ,  λα 

ράζνπκε πνιχηηκνπο πφξνπο απφ ηελ θαζπζηέξεζε σξίκαλζεο έξγσλ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε αδπλακία άκεζεο έληαμεο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. πλαθφινπζα  

θαζπζηεξεί ε ηφλσζε θαη ε αλαβάζκηζε πνιχπαζσλ πεξηνρψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ πνπ δεηεί ν θ. 

Νηθνιαθφπνπινο πξνυπνζέηεη επίζεο ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  , κε ηελ αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ ζε θάζε αληίζηνηρν θσδηθφ 

κέρξη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο ηνπ πηπρίνπ Α΄ηάμεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε 

θαηεγνξία κειέηεο θαη φπσο πξνείπα δελ ζεκαίλεη φηη ζα πεηχρνπκε θαιχηεξεο ηηκέο». 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θ.θ. Γεσξγηιέο Γεψξγηνο, Καξαληψλεο Παλαγηψηεο , 

Κσζηφπνπινο Γεψξγηνο θαη Υεηκψλαο Αλδξέαο ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηπξφζζεηε αλάγθε άκεζεο 
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εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηιεγφκελε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε σξηκφηεηα  έξγσλ γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζε αλαπηπμηαθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ν Μπαιηαηδήο , ην ΔΠΑ 

θ.ιπ . Ο θ. Υεηκψλαο , επηπιένλ, ηφληζε φηη ε δεκνηηθή αξρή θαη ε νηθνλνκηθή 

επηηξνπή, αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, δελ παξαλνκνχλ. 

Οκνίσο νη Αληηδήκαξρνη θ.θ. Γάγθαξεο Ησάλλεο, Γηακαληφπνπινο Βαζίιεηνο, 

Κσζηφπνπινο Αζαλάζηνο θαη Σνπξήο Σξχθσλαο, νη  νπνίνη παξεπξίζθνλην ιφγσ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο , αθνχ έιαβαλ ην ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν ηφληζαλ ηελ αλάγθε 

άκεζεο εθπφλεζεο ησλ ελ ιφγσ κειεηψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξε 

σξίκαλζε ησλ έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ κε ηελ εηζξνή 

πφξσλ απφ επηθείκελεο πξνζθιήζεηο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

Η Οικονομική Επιηροπή  

αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε: 

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΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 256/1998 (ΦΔΚ 

190Α΄). 

7. Σελ Απφθαζε Τπ. Τπνδ. Μεη.& Γηθη. Γ15/νηθ/6655/22.03.2011 (ΦΔΚ 

743/05.05.2011 ηεχρνο Β’). 

8.  Σν ΑΠ 22407/14-6-1994 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.  κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη 

φηη  έγηλε απνδεθηή ε ππ’ αξηζ. 225/1994 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο  

9. Σηο αλάγθεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

10. Σηο πξνζθνξέο ησλ κειεηεηψλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ 

ΠΕΝΣΕ ΤΠΕΡ- ΔΤΟ ΚΑΣΑ 

1. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο ΓΠ Κξεζηέλσλ» , ζηνλ  εμεηδηθεπκέλν ζε αληίζηνηρεο κειέηεο θ.  

Αζαλάζην  Μαθξή , Γεσιφγν κειεηεηή , κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 8210  

θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο Μειέηεο) θαη ηάμεο Β, έλαληη ακνηβήο 8.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 8.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ  30-7413.004 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηε «Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο ΓΠ Κξεζηέλσλ». 

2. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο πεξηνρήο λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ» ζην κειεηεηή -Γεσιφγν  θ. 

Υξήζην Παλαγηψηαξν, κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 16024 θαηεγνξίαο 20 

(Γεσινγηθέο κειέηεο) θαη ηάμεο Α΄, έλαληη ακνηβήο 6.000,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 

 Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 6.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 45-7413.001 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηε «Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο πεξηνρήο 

λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ». 
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3. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Τδξνγεσινγηθή – 

Τδξνηερληθή Μειέηε  πεξηνρήο λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ» ζην κειεηεηή- Γεσιφγν  θ. 

Αζαλάζην Μαθξή κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 8210, θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο 

Μειέηεο) θαη ηάμεο Β΄, έλαληη ακνηβήο 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 8.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ  25-7413.001 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011  γηα ηελ «Τδξνγεσινγηθή – Τδξνηερληθή Μειέηε  πεξηνρήο 

λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ». 

4. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ πεξηνρήο λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ» ζηνλ εμεηδηθεπκέλν κειεηεηή - 

Γεσιφγν  θ. Αζαλάζην Μαθξή κε αξηζκφ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 8210, θαηεγνξίαο 27 

(Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο) θαη ηάμεο Α΄, έλαληη ακνηβήο 6.000,00 € , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 6.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70-7413.002 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηε «Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πεξηνρήο 

λεθξνηαθείνπ Κξεζηέλσλ». 

5.Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Οξηζηηθή κειέηε 

απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ πξψελ Γήκνπ Αιηθείξαο ζηε ζέζε Αξηφξεκα ηεο Σ.Κ. 

Ακπγδαιεψλ» ζην εμεηδηθεπκέλν ζε απηέο ηηο κειέηεο Σερληθφ Γξαθείν Μειεηψλ 

«Υφλδξνο ηαχξνο & πλεξγάηεο Δ.Δ.», θάηνρν κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ηάμεο Α΄θαη 

θαηεγνξίαο 13 –Τδξαπιηθέο κειέηεο , κε έδξα Πάηξα , νδφο Γνχλαξε αξηζ. 9-11 , θαη 

Α.Φ.Μ. 093887211 Β΄ Γ.Ο.Τ. Παηξψλ , έλαληη ακνηβήο 9.756,10 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.  

Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 12.000,00 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25-7412.015 ηνπ νηθείνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηελ «Οξηζηηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ πξψελ 

Γήκνπ Αιηθείξαο ζηε ζέζε Αξηφξεκα ηεο Σ.Κ. Ακπγδαιεψλ». 

6. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «κειέηε νινθιήξσζεο 

αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. Γαθλνχιαο» ζηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηψλ ηεο θαο  

Κνξσληνχ Διέλεο ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο , θάηνρνο 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη Α΄ηάμεο 

ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ , κε Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ. ΓΔΜ: 20284 

θαη ηεο θαο Πνξηθνχ Βηνιέηηαο ηνπ Ησάλλε , Πνιηηηθφο Μεραληθφο, θάηνρνο κειεηεηηθνχ 

πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθέο κειέηεο , κε αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ 

ΓΔΜ: 17620 , κε ζπλνιηθή ακνηβή 37.250,00 € , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ε 

νπνία αλαιχεηαη θαη επηκεξίδεηαη αλά θαηεγνξία κειέηεο σο εμήο: 

 Ακνηβή 11.647,00 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 16 Σνπνγξαθηθψλ 

κειεηψλ (κειέηε θαη δηαδηθαζίεο) ζηελ θα Κνξσληνχ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλφκνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο , θάηνρνο κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 

Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ , κε 

Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ. ΓΔΜ: 20284 , ζπλεξγάηηδα-ζπκκεηέρνπζα ζην ζπκπξαηηφκελν 

γξαθείν κειεηψλ. 

 Ακνηβή 6.990,06 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 27 Πεξηβαιινληηθέο 

Μειέηεο,  ζηελ θα Κνξσληνχ Διέλε , ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλφκν  Σνπνγξάθν  

Μεραληθφ, θάηνρν κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 Σνπνγξαθηθέο 

κειέηεο θαη Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ , κε Αξηζκφ 

Μεηξψνπ ΑΜ. ΓΔΜ: 20284 , ζπλεξγάηηδα-ζπκκεηέρνπζα ζην ζπκπξαηηφκελν γξαθείν 

κειεηψλ. 

 Ακνηβή 11.647,55 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 13 Τδξαπιηθέο Μειέηεο , 

ζηελ θα Πνξηθνχ Βηνιέηηα ηνπ Ησάλλε , Πνιηηηθφ Μεραληθφ, θάηνρν κειεηεηηθνχ 
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πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθέο κειέηεο , κε αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ 

ΓΔΜ: 17620 ζπλεξγάηηδα-ζπκκεηέρνπζα ζην ζπκπξαηηφκελν γξαθείν κειεηψλ. 

Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 37.250,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25-7412.005 ηνπ νηθείνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηε «κειέηε νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. 

Γαθλνχιαο». 

7. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «κειέηε νινθιήξσζεο 

αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. έθνπια» ζηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηψλ : α) ηεο θαο  

Κνξσληνχ Διέλεο ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο , θάηνρνο 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη  Α΄ηάμεο 

ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ , κε Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ. ΓΔΜ: 20284,  

β) ηεο θαο Πνξηθνχ Βηνιέηηαο ηνπ Ησάλλε , Πνιηηηθφο Μεραληθφο, θάηνρνο κειεηεηηθνχ 

πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθέο κειέηεο κε αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ 

ΓΔΜ: 17620 θαη γ) θ. Υίνπ Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θάηνρνο 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ,κε αξηζκφ 

Μεηξψνπ ΑΜ ΓΔΜ: 23231  , κε ζπλνιηθή ακνηβή 37.250,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α., ε νπνία αλαιχεηαη θαη επηκεξίδεηαη αλά θαηεγνξία κειέηεο σο εμήο: 

 Ακνηβή 11.647,00 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 16 Σνπνγξαθηθψλ 

κειεηψλ ζηελ θα Κνξσληνχ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ , Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

, θάηνρνο κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 16 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη 

Α΄ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ , κε Αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ. 

ΓΔΜ: 20284 , ζπλεξγάηηδα-ζπκκεηέρνπζα ζην ζπκπξαηηφκελν γξαθείν κειεηψλ. 

 Ακνηβή 11.647,55 € ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 13 Τδξαπιηθέο Μειέηεο  

, ζηελ θα Πνξηθνχ Βηνιέηηα ηνπ Ησάλλε , Πνιηηηθφ Μεραληθφ, θάηνρν κειεηεηηθνχ 

πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 13 Τδξαπιηθέο κειέηεο , κε αξηζκφ Μεηξψνπ ΑΜ 

ΓΔΜ: 17620 ζπλεξγάηηδα-ζπκκεηέρνπζα ζην ζπκπξαηηφκελν γξαθείν κειεηψλ. 

 Ακνηβή 6.990,06€ ρσξίο ην ΦΠΑ , γηα ηελ θαηεγνξία Α΄ 27 Πεξηβαιινληηθέο 

Μειέηεο, ζηνλ θ. Υίν Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θάηνρνο 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο , κε αξηζκφ 

Μεηξψνπ ΑΜ ΓΔΜ: 23231 ζπλεξγάηε-ζπκκεηέρνληα ζην ζπκπξαηηφκελν γξαθείν 

κειεηψλ. 

Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 37.250,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25-7412.007 ηνπ νηθείνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηε «κειέηε νινθιήξσζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ Σ.Κ. έθνπια». 

 

Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε,   ζα γίλεη 

απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη.  ηνπ Ν 

3852/2010. 

 

Με ηελ απφθαζε δηαθψλεζαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θθ Νηθνιαθφπνπινο Γεψξγηνο 

θαη Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (ζην 

εηζεγεηηθφ κέξνο). 
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     Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 78/2011 

   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινχζσο:  

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 

ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 

 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 

 

 

 

 ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 

 

ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 

 

                                           Ακριβές  Απόζπαζμα   

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  

 

 

 

     ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


