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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
183/2015
από το πρακτικό της 25ης/14-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 6ο :

Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «H/M Μελέτη αντλιοστασίων
άρδευσης».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 14/12/2015, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12660/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος
Παπακώστας.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δικαιολογημένα απουσίαζαν η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 6ο :

Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «H/M Μελέτη αντλιοστασίων
άρδευσης».
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δημήτριος Παπακώστας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες
Μαρμαρίνης & Σκήτης και η αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής με την δημιουργία και τον
εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων άρδευσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπόνηση της σχετικής μελέτης,
η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2015.
Επειδή:
1. υπάρχει η ανάγκη άμεσης εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου.
2. το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, δηλώνει αδυναμία εκπόνησης τέτοιων μελετών λόγω
έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού)
3. οι διαδικασίες του N. 3316/05 περί Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής υπηρεσιών είναι χρονοβόρες
4. σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ. 312/2005 γνωμοδότηση του Α΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
κράτους ο Νόμος 3316/2005 δεν κατήργησε τη διάταξη του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95
5. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006: «με απόφαση της
δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου 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 σε ποσοστό το τριάντα τοις
εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης»
6. σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014 του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων καταργούνται τα ανώτατα & κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων
συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
7. η Προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης, δεν υπερβαίνει τα όρια αμοιβών μελετών της αντίστοιχης
κατηγορίας, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7/ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01.04.2015
εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
8. την υπ. αριθμ. 20/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
διατέθηκε η σχετική πίστωση στον κ.α. των εξόδων 02.25.7412.17.
9. Το εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΜΔΗΣ
εισηγούμαι όπως με απόφασή σας:
1. Να αναθέσουμε απευθείας τη μελέτη: «Η/M Μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης» στον μελετητή
Σαρακύρου Δημήτριο του Νικολάου, με έδρα επιχείρησης Μεραρχίας 30 ΤΚ:62123 Σέρρες,
ΑΦΜ:015975346 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, κάτοχο του υπ΄ αριθμ. μητρώου 5467 μελετητικού πτυχίου τάξης Γ΄,
Κατηγορίας 09 - Μελετών Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών έργων και αμοιβή κατ΄
αποκοπή 3.237,61 συν ΦΠΑ 23% (744,65€) = 3.982,27€.
2. Να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της σύμβασης και τις περαιτέρω ενέργειες».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς (Αντιπρόεδρος) και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν στην
τοποθέτησή τους:
«Εμείς έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη την αντίθεσή μας με τις απευθείας αναθέσεις. Λέμε
ναι στη σύνταξη της μελέτης, αλλά όχι στην απευθείας ανάθεσής της. Θα μπορούσατε
τουλάχιστον να το αναθέσετε σε κάποιον περιβαλλοντολόγο της περιοχής μας».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δημήτριου Παπακώστα,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.δ. 28/80 (Α'11),
- τις διατάξεις της 13/Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014 Εγκυκλίου του Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα: « Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών»,
- την υπ’ αριθμ. 7/ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ439.6/01.04.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών,
Υποδομών και Δικτύων, με θέμα: «Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη
χρονική περίοδο από 21/3/2015 - 20/3/2016»,
- την υπ’ αριθμ. 312/2005 γνωμοδότηση του Α΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους,
σύμφωνα με την οποία ο ν. 3316/2005 δεν κατήργησε τη διάταξη του άρθρου 269 του Π.δ. 410/95,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ:
6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (απόφαση
206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς) και έχει προβλεφθεί η σχετική
δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους,
- την υπ’ αριθμ. 20/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 3ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 11513/12-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αγιάς (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών), περί αδυναμίας σύνταξης της μελέτης,
- την προσφορά του ανωτέρω μελετητή,
- την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής Γρηγόριου Καλαγιά και Αθανάσιου Τριανταφύλλου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε:
- Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Η/M Μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης» στον
ιδιώτη μελετητή Σαρακύρου Δημήτριο του Νικολάου, με έδρα επιχείρησης Μεραρχίας 30 ΤΚ:62123
Σέρρες, ΑΦΜ:015975346 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, κάτοχο του υπ’ αριθμ. μητρώου 5467 μελετητικού
πτυχίου τάξης Γ΄, Κατηγορίας 09 - Μελετών Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών
έργων και αμοιβή κατ’ αποκοπή 3.237,61 συν ΦΠΑ 23% (744,65€) = 3.982,27€.
-

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.25.7412.17 του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2015 με
τίτλο: «Η/Μ Μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης (ΣΑΤΑ 2013)», σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί
(ψηφισθεί) πίστωση 4.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 20/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της σύμβασης και τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
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Ο Πρόεδρος

Η Οικονομική Επιτροπή
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

