Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
------------------------------------------από το 7ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου.
Αριθμός απόφασης 24/2012.
Περίληψη
Ανάθεση σύνταξης μελέτης οριοθέτησης τμήματος κοίτης ρέματος ΕΜΠΑΣΙΑΣ.
Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10η Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Κάσου, μετά από
μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1958/5-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7μελών βρέθηκαν παρόντα - 4 - μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
-------------------1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
2.- Ιωάννης Μονδάνος, Μέλος
3.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος
4.- Κων/νος Μηνάς, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
-----------------1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου
2.- Μαρία Φραγκούλη, εκτός Κάσου
3.- Ευαγγελία Δημητρίου, εκτός Κάσου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.
Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα
έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:
Στον ΚΑ 30/7412 του προϋπολογισμού του Δήμου Κάσου του οικονομικού έτους
2012 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 30.000,00 ευρώ, για την εκπόνηση
μελετών στο Δήμο μας.
Με την παρ 3 Άρθρο 209 Ν. 3463/06, ορίζεται ότι με απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης
του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης
πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν
υπερβαίνει ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει
μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον
ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται
ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα
δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους
συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων.
Επίσης με την αρ. πρωτ. ΔΤΕ 1006/20-3-2012 βεβαίωση του Προϊσταμένου της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
βεβαιώνεται η αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78 και την
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος. Για το έτος 2012
ισχύει η Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15 /οικ/5961/03.04.2012 (ΦΕΚ
1200/11.04.2012 τεύχος Β’). Σύμφωνα με το πινάκιο προεκτιμώμενης αμοιβής της
ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η δαπάνη αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των
12.103,97 ευρώ. Συνεπώς ανάθεση μελέτης μέχρι του ποσού των 12.103,97 ευρώ
μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εξειδικευμένος μελετητής σε
παρόμοιες μελέτες είναι ο ΡΙΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ η αμοιβή του
οποίου (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α.) , κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό
των 7.500,00 ευρώ. Ο παραπάνω ιδιώτης μελετητής, είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα μελετητικών επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθμό μητρώου 5671.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
την παρ 1 & 2 του άρθρου 253 Ν. 3463/06
το άρθρο 6 του ΠΔ 28/80
παρ 3 & 4 Άρθρο 209 του Ν. 3463/06
την απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15 /οικ/5961/03.04.2012 (ΦΕΚ
1200/11.04.2012 τεύχος Β’)
το Π.Δ. 798/78
την αρ. πρωτ. ΔΤΕ 1006/20-3-2012 βεβαίωση του Προϊσταμένου της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
περί αδυναμίας αυτής για τη σύνταξη της μελέτης
την προσφορά του ανωτέρω μελετητή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης
με τίτλο
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΜΠΑΣΙΑΣ» στον ιδιώτη
μελετητή ΡΙΓΓΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΣ 18
– 851 00 ΡΟΔΟΣ και αριθμό μητρώου μελετητή 5671, έναντι αμοιβής εφτά
χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) ευρώ (χωρίς Φ. Π. Α.).
2. Ψηφίζει πίστωση 8.700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30/7412 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012, για την παραπάνω αιτία.
Τα οικεία χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μελετητή.
3. Η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ
που βαρύνει το δήμο.
Η απόφαση πήρε α/α 24/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
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