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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ        Αξηζ. Απόθ:  33/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ην 12
ν  

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  

Γήκνπ Κάζνπ 

 
Θέκα : Αλάζεζε ζύληαμεο κειέηεο νξηνζέηεζεο ηκήκαηνο θνίηεο ξέκαηνο ΔΜΠΑΙΑ 

                                          

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 5
ε
 Ηνπιίνπ  2013 εκέξα Παξαζθεπή  θαη ψξα 10:00   

ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Γήκνπ  Κάζνπ, κεηά απφ  ηειεθσληθή 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν -6- κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα -5 - κέιε: 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ       Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξφεδξνο       1.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ εθηφο Κάζνπ      

2. Μαξία Φξαγθνχιε, Μέινο 

3. Μελάο Ηεξνκφλαρνο, Μέινο  

4. Κσλζηαληίλνο  Μελάο, Μέινο 

5. Δκκαλνπήι νθίιιαο, Μέινο 

Ο Πξφεδξνο  εηζεγήζεθε ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σν ψκα απνθάζηζε νκφθσλα. 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα έζεζε ππφςε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηα εμήο: 

ηνλ ΚΑ 30/7412 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ  ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 έρεη εγγξαθεί 

εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 30.000,00 επξψ, γηα ηελ  εθπφλεζε  κειεηψλ    ζην Γήκν καο.  

Με ηελ παξ 3 Άξζξν 209 Ν. 3463/06, νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  

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 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.  

Δπίζεο κε ηελ αξ. πξση. ΓΣΔ 1006/20-3-2012 βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ – ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, βεβαηψλεηαη ε αδπλακία απηήο γηα ηε 

ζχληαμε ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 

3463/06.  

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 2012 ηζρύεη ε Απόθαζε Τπ. Τπνδ. 

Μεη.& Γηθη. Γ15 /νηθ/5961/03.04.2012 (ΦΔΚ 1200/11.04.2012 ηεύρνο Β’). χκθσλα κε ην πηλάθην 

πξνεθηηκεκέλεο ακνηβήο ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΗΔΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ε δαπάλε ακνηβήο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ  12.103,97 επξψ. πλεπψο αλάζεζε κειέηεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 12.103,97 επξψ κπνξεί λα 

γίλεη κε απ’ επζείαο αλάζεζε.  
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Απφ έξεπλα αγνξάο, πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εμεηδηθεπκέλε κειεηεηήο ζε παξφκνηεο κειέηεο είλαη 

ε ΓΗΑΚΟΓΔΧΡΓΗΟΤ ΔΛΗΕΑ ηνπ Γεσξγίνπ ε ακνηβή ηεο νπνίαο (θαζαξή αμία ρσξίο Φ. Π. Α.) , θαηά 

ηελ πξνζθνξά ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.500,00 επξψ. Ζ παξαπάλσ  ηδηψηεο κειεηεηήο, είλαη 

εγγεγξακκέλε ζηα κεηξψα κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, κε αξηζκφ κεηξψνπ 116718. 

 

Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

 ηελ παξ 1 & 2 ηνπ  άξζξνπ 253  Ν. 3463/06. 

 ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 28/80. 

 παξ 3 & 4 Άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/06. 

 ηελ απφθαζε Τπ. Τπνδ. Μεη.& Γηθη. Γ15 /νηθ/5961/03.04.2012 (ΦΔΚ 1200/11.04.2012 ηεχρνο Β’) 

 ην Π.Γ. 798/78. 

 ηελ αξ. πξση. ΓΣΔ 1006/20-3-2012 βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ – ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, πεξί αδπλακίαο απηήο γηα ηε ζχληαμε ηεο 

κειέηεο. 

 ηελ πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ κειεηεηή. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       Ο κ ό θ ω λ α : 

 

1. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο  κε ηίηιν «ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ  

ΚΟΗΣΖ ΡΔΜΑΣΟ ΔΜΠΑΗΑ» ζηελ ηδηψηε κειεηεηή ΓΗΑΚΟΓΔΧΡΓΗΟΤ ΔΛΗΕΑ ηνπ Γεσξγίνπ 

Θήξσλνο  11 ΣΚ 16121 Αζήλα θαη αξηζκφ κεηξψνπ κειεηεηή 116718,  έλαληη ακνηβήο εθηά ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ  (7.500,00) επξψ (ρσξίο Φ. Π. Α.). 

2.Φεθίδεη πίζησζε 9.225,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 30/7412 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2013, γηα ηελ παξαπάλσ αηηία. Σα νηθεία ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ κειεηεηή. 

3.Ζ κειέηε  πξέπεη λα εθπνλεζεί ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεηο εθηφο ηνπ ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ην 

δήκν. 

 

Ζ απφθαζε πήξε α/α 33/2013 

 

Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ                           ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γεώξγηνο  Δκκ. Κνπξηαληάθεο                     ππ: Μαξία Φξαγθνύιε 

 ππ: Μελάο Ιεξνκόλαρνο 

 ππ: Κωλζηαληίλνο Μ. Μελάο 

 ππ: Δκκαλνπήι νθίιιαο 

                                                           

 

        ωζηό  απόζπαζκα από 

          ην βηβιίν πξαθηηθώλ                                    

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο. Δ  ΚΑΟΤ 

 

 

 

  

  Γεώξγηνο  Δκκ. Κνπξηαληάθεο         
 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΕΙ-ΧΛΩ


