ΑΔΑ: 6ΝΠΣΩΚΙ-Δ4Φ
ΑΔΑ: 6ΝΠΣΩΚΙΔ4Φ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 167 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την «Περιβαλλοντική μελέτη
του έργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του οικισμού της
κοινότητας Πεύκων» αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441» αρ. μελ.
73/2014, έγκριση της δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση
της σχετικής πίστωσης.
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 19ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση
μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου:
«Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του οικισμού της κοινότητας Πεύκων»
αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441» αρ. μελ. 73/2014, έγκριση της δαπάνης,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την υπ’ αριθμ. 192/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με
το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την «Περιβαλλοντική μελέτη του
έργου: “Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του οικισμού της κοινότητας
Πεύκων” αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441» Α.Μ.73/2014, έγκριση
της δαπάνης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής
πίστωσης .
Σύμφωνα με την αρ. 15036/6-4-2015 συνημμένη εισήγηση της Διεύθυνσης
τεχνικών υπηρεσιών απαιτείται η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: “Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του
οικισμού της κοινότητας Πεύκων” αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ 441»
Α.Μ.73/2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και το
αρθ. 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης
του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου,
επιτρέπεται εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν
υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε
φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης ανέρχεται σε
4.388,97 € καθαρή αξία και 5.398,43 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παραπάνω
μελέτη
προεκτίμησης αμοιβής και τη δαπάνη αυτής, και να διαθέσει σύμφωνα με το αρ. 72 του
Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» πίστωση ποσού μέχρι 5.398,43 € σε βάρος του κωδικού
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 30.7412 «Μελέτες και έρευνες
για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων )» για την απευθείας
ανάθεση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης .

Η υπάλληλος του
Γραφείου προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τσαγκαρά Μαρία

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομική Επιτροπής την υπ’ αριθμ.
15036/6-4-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάλεσε αυτή ν’
αποφασίσει σχετικά.

2

ΑΔΑ: 6ΝΠΣΩΚΙ-Δ4Φ

ΘΕΜΑ:
Έγκριση Μελέτης Προεκτίμησης Αμοιβής, έγκριση δαπάνης και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την «Περιβαλλοντική Μελέτη του
έργου "Αντιμετώπιση Κατολίσθησης Πρανούς εντός του Οικισμού της
Κοινότητας Πεύκων", αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441, στη
Δημοτική Ενότητα Πεύκων.
Μετά τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησης του εν λόγω έργου διαπιστώσαμε την
ανάγκη εκπόνησης μελέτης κατηγορίας περιβαλλοντικών, λόγω των κάτωθι:
o

Το γεγονός ότι δεν υφίσταται Περιβαλλοντική Μελέτη

o

Το γεγονός ότι η Περιβαλλοντική Μελέτη – Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος από την
Ε.Υ.Δ.Ε. (υπό έγκριση από το ΥΠΕΚΑ), δεν διευθετεί το τμήμα (εκτροπή) που δεν
καλύπτεται από μελέτη της ΕΥΔΕ, αλλά επηρεάζει την ευστάθεια του πρανούς που
κατολισθαίνει, λόγω της υφιστάμενης υδραυλικής επιβάρυνσης που δέχεται και
διατηρείται μελλοντικά σε επίπεδο πλυμμηρικής παροχής.

Από την Τεχνική Υπηρεσία συντάχθηκε η μελέτη προεκτίμησης αμοιβής για το
έργο «Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου "Αντιμετώπιση Κατολίσθησης
Πρανούς εντός του Οικισμού της Κοινότητας Πεύκων "», του οποίου ο
προϋπολογισμός διαμορφώνεται, ως εξής:
Σύνολο Εργασιών
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

4.388,97 €
1.009,46 €
5.398,43 €

Η μελέτη μπορεί να ανατεθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006
σε συνδυασμό με την παρ. 1δ, άρθρο 72 Ν. 3852/2010, με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα απ΄ ευθείας ανάθεσης 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 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε
φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.
Η ως άνω μελέτης πρέπει να συνταχθεί από μηχανικό με εξειδίκευση στις
περιβαλλοντικές μελέτες – κατηγορία 27.
Στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατατέθηκαν τρείς οικονομικές προσφορές
για τη σύνταξη της μελέτης του θέματος.
Από τη διερεύνηση που έγινε στο μητρώο μελετητών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και Δικτύων (http://www.ypex-mele.gr) επαληθεύονται
τα προσκομισθέντα στοιχεία των τριών μελετητών.
Η πλέον χαμηλή οικονομική προσφορά είναι της ΚΟΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ με αρ. πτυχίου
μελετητή 22155, τάξης Α’ στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες».
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α/α
α.π.

Ονοματεπώνυμο

Α.Μ.
Πτυχίου

1
13943/30-3-

ΚΙΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

23469 Ατ.

15
2
13942/30-315
3
13941/30-3-

15

ΘΕΟΧΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

14808 Ατ.

Πτυχίου

Προσφερόμενη

Προσφερόμενη

Τιμή (προ

Τελική Τιμή

ΦΠΑ)
τάξη Α’Κ.27

τάξη Α’Κ.27

ΚΟΤΤΑ

22155

τάξη Α’-

ΕΥΘΥΜΙΑ

Ατ.

Κ.27

Προτεινόμενη
Έκπτωση

4.257,30 €

5.236,48

3,0%

4.301,19 €

5.290,46

2,0%

4.125,63 €

5.074,52

6,0%

Ως εκ των άνω εισηγούμαστε:
Α. την έγκριση της 73/2014 Μελέτης Προεκτίμησης Αμοιβής
Β. Την απευθείας ανάθεση από την Ο.Ε. βάσει του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. στην ΚΟΤΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ με αρ. πτυχίου μελετητή 22155.
Γ. Διάθεση πίστωσης ποσού 5.074,52 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7412 έτους 2014.
Παρακαλείται η Ο.Ε. του Δ. Νεάπολης - Συκεών να αποφασίσει επί του θέματος
βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. Ν. 3852/2010
31-03-2015

31-03-2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Εισηγήτρια
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών

Ιωάννης Τσοχατζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Γαλανάκη Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα: : Μελέτη Προεκτίμησης Αμοιβής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ο.Ε. εξέθεσαν,
2) την υπ’ αριθμ. 192/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 3) την με
αρ. πρωτ. 15036/6-4-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τα σχετικά
δικαιολογητικά, 4) την βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας σύνταξης της
μελέτης, 5) την μελέτη προεκτίμηση αμοιβής, 6) την Συγγραφή Υποχρεώσεων, 7) την
αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ευθυμία Κόττα, 8) τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 9) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010.
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Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει προεκτίμησης αμοιβής για την «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου:
“Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του οικισμού της κοινότητας Πεύκων”
αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441» Α.Μ.73/2014
Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου:
“Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του οικισμού της κοινότητας Πεύκων”
αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441» Α.Μ.73/2014 του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών», στην πτυχιούχο μελετητή κατηγορίας 27, κ. ΚΟΤΤΑ Κ. ΕΥΘΥΜΙΑ,
Πολιτικό Μηχ/κό, με αρ. μητρώου μελετητή 101403 Α΄ τάξη, οδός
ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 56121. ΑΦΜ 111164248 ΔΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ με προσφερόμενο ποσό 5.074,52 € με ΦΠΑ.
Γ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.074,52 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 30.7412 «Μελέτες και έρευνες για
κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων )» για την απευθείας ανάθεση
εκπόνησης της παραπάνω μελέτης .
Ορίζει ότι το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου
βάσει νομίμων δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 167/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος
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