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Από ην 2
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 17/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                            Δπηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο  ζύληαμεο κειέηεο ΥΤΣΑ 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 482/21-2-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο      

4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο,               ΄΄ 

6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

         Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.      

       ηε ζπλέρεηα  ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα  εμέζεζε όηη o Γήκνο καο κε ην 

ππ αξηζκ. 112/11-1-2012 έγγξαθό ηνπ πξνο ηελ Πξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ – Γεληθή 

Γ/λζε αλαπηπμηαθνύ πξνγξ/ζκνύ Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκώλ – Γ/λζε Σερληθώλ 

έξγσλ Γσδεθαλήζνπ – Σκήκα Γνκώλ πεξηβάιινληνο δεηά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

θαθέινπ έξγνπ ηεο κειέηεο ΄΄Καηαζθεπή Υ.Τ.Σ.Α. Γήκνπ Κάζνπ΄΄. 

     Απαληώληαο ε αλαθεξνκέλε Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ καο θάλεη 

γλσζηά ηα εμήο: 

΄΄Η κειέηε δύλαηαη λα αλαηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3316/2005 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα άξζξα 6 ή 7. ύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ΄΄όηαλ πξόθεηηαη πεξί κειέηεο 

ζύλζεηνπ έξγνπ πνπ επηδέρεηαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, αλαηίζεληαη κε ηελ ίδηα 

πξνθήξπμε ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη ε πξνκειέηε, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

6΄΄ θαη κάιηζηα ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4, ΄΄όηαλ ε θύζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο κειέηεο 

ην επηηξέπεη θαη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ εθηηκά όηη, κε ηε ζύληαμε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

κειέηεο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ βνεζεηηθώλ κειεηώλ θαη εξεπλώλ 

ζα θαηαζηεί δπλαηόο ν ζαθήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο, 



κπνξεί λα πξνβεί ζε εληαία πξνθήξπμε ηεο πξνθαηαξθηηθήο θαη ηεο νξηζηηθήο 

κειέηεο, κε παξάιεηςε ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδεηαη 

αλαιόγσο ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 θαη σο πξνκειέηε λνείηαη αληίζηνηρα ε νξηζηηθή 

κειέηε΄΄. ύκθσλα όκσο κε ηελ παξ. 5γ ΄΄είλαη δπλαηή ε πξνθήξπμε ηεο πιήξνπο 

κειέηεο ή επί κέξνπο ζηαδίσλ απηήο, κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 7   όηαλ πξόθεηηαη πεξί κηθξνύ ή απινύ έξγνπ ή έξγνπ ρσξίο αβεβαηόηεηεο σο 

πξνο ηελ ηερληθή ιύζε΄΄. ηελ ηειεπηαία βέβαηα πεξίπησζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνθήξπμεο απαηηείηαη πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ ηερληθνύ 

ζπκβνπιίνπ. 

    Η Τπεξεζία καο ζεσξεί όηη αλακθίβνια ε δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ην άξζξν 7, εθ΄ 

όζνλ βέβαηα κπνξεί λα αθνινπζεζεί θαη γλσκνδνηήζεη επ απηνύ ζεηηθά ην αξκόδην 

ηερληθό ζπκβνύιην, ζα είλαη πην γξήγνξε θαη ελδερνκέλσο ζα νδεγήζεη ζε 

ρακειόηεξν θόζηνο αλάζεζεο ηεο κειέηεο θαζώο ζα ππάξρεη κεγαιύηεξνο 

αληαγσληζκόο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κειεηεηή πνπ ζα πξνβεί ζηε ζύληαμε ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο , ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ην άξζξν 6 , θαηά ηελ 

νπνία ζα πξέπεη πξώηα λα επηιεγνύλ κεηά από αμηνιόγεζε ηξεηο πξνθαηαξθηηθέο 

κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνέιζεη από ηνπο ηξεηο ν αλάδνρνο κειεηεηήο, είηε ηεο 

πξνκειέηεο  ( ζε πεξίπησζε πνπ αθνινπζεζεί ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε ην 

ζύζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή) ή ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, αλ αθ ελόο αθνινπζεζνύλ νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 θαη λα αθ εηέξνπ επηιέμεηε ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε 

αλνηρηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό΄΄.  

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

θαη ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η   : 

 

1.- Δγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ζύληαμεο νξηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ ΄΄Καηαζθεπή 

Υ.Τ.Σ.Α. Γήκνπ Κάζνπ΄΄, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7  ηνπ Ν.3316/2005. 

2.- Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύληνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Δκκαλνπήι 

Μαλνύζνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη δελ ςεθίδεη ην παξόλ ζέκα θαη λα πξνβεί ε 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηε ζύληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 17/2012. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                       ππ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    



                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


