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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.7/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 54/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο «α. Οριζοντιογραφική και
υψοµετρική αποτύπωση ανοιχτού αγωγού µήκους 3.300 µ. στην Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β.
Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση αγροτεµαχίου για κατασκευή ταµιευτήρα
άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων» στον µελετητή Πίτσια Αποστόλη µε το ποσό των
4.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 29 του µήνα Φεβρουαρίου
2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.13052/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 7
τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το … 4ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Προκειµένου να κατασκευαστούν αρδευτικά έργα στις Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς και Καταλωνίων, θα
πρέπει να γίνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις που θα χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία για τη
σύνταξη σχετικών µελετών. Έτσι λοιπόν, τίθεται η ανάγκη σύνταξης µελέτης µε τίτλο «α.
Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση ανοιχτού αγωγού µήκους 3.300 µ. στην Τ.Κ. Μεσαίας
Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση αγροτεµαχίου για κατασκευή ταµιευτήρα
άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων»
Σύµφωνα µε την από 23-02-2012 βεβαίωση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας,
«λόγω φόρτου εργασίας και επείγουσας σύνταξης της παραπάνω µελέτης, δε µπορεί να συνταχθεί
αυτή από την τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου».
Οπότε η σύνταξη της µελέτης προτείνεται να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209
παρ.3 του Ν.3463/2006, κατά τις οποίες ορίζεται ότι: «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης
µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου 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…………..»
Τα όρια των µελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.∆.798/78 και την απόφαση
του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως ισχύει κάθε φορά για κάθε έτος. Για το έτος 2012 ισχύει η
αριθ.∆15/οικ/6655/22-3- 2011 απόφαση (ΦΕΚ 743/Β/5-5-2011).
Από έρευνα αγοράς που έγινε, διαπιστώθηκε πως εξειδικευµένο µελετητικό γραφείο σε
παρόµοιες µελέτες διαθέτει ο µελετητής Πίτσιας Αποστόλης, αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός,
κάτοχος πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες, εγγεγραµµένος στα µητρώα
µελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε αριθµό µητρώου 19790 και ΑΦΜ: 123224357. Η αµοιβή του µελετητή
ανέρχεται στο ποσό των 3.252,03 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το
30% του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α τάξης, δηλαδή τα 12.242,00 ευρώ (για τις κατηγορίες
µελετών του άρθρου 3 του Π.∆.798/78 το όριο πτυχίου σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση του
2011 είναι 40.807,00 ευρώ).
Το ποσό για την παραπάνω ανάθεση ψηφίστηκε µε την 66/2012 απόφαση Ο.Ε. (ποσό
15.057,66 ευρώ από τον ΚΑ 30.7412.807)
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Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72
παρ.1ε και 75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση [σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του
Ν.3463/2006, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης
µελετών] εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «α. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση ανοιχτού
αγωγού µήκους 3.300 µ. στην Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική
αποτύπωση αγροτεµαχίου για κατασκευή ταµιευτήρα άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων»,
στον µελετητή Πίτσια Αποστόλη, αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, κάτοχο πτυχίου Α τάξης στην
κατηγορία 16 – τοπογραφικές µελέτες, εγγεγραµµένο στα µητρώα µελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε
αριθµό µητρώου 19790 και ΑΦΜ:123224357, µε το συνολικό ποσό των 4.000 ευρώ (3.252,03
+747,97 ΦΠΑ 23%) και µε τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Η ανάθεση εκπόνησης της ως άνω ανατιθέµενης Μελέτης, γίνεται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του Ν. 3316/2005, µε βάση το άρθρο 209 παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114
Α΄/8-6-2006) [Κ.∆.Κ.], « Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επιτρέπεται κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης Μελετών, η απευθείας ανάθεση
της εκπόνησης Μελέτης του ∆ήµου, 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 ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε
φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία Μελέτης».
 Με βάση την Απόφαση ∆15/οικ./ 6655/ΦΕΚ 743/05-05-2011 Υπουργού ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ για τα ανώτατα όρια αµοιβής των Μελετητών κατά τάξη πτυχίου και
κατηγορία Μελέτης.
 Με βάση τον Ν. 3316/2005 άρθρο [2 ] για τις κατηγορίες των Μελετητικών πτυχίων και
 Με βάση την παρούσα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κατερίνης, για την
απευθείας ανάθεση της ως άνω Μελέτης.
Για την εκπόνηση της ως άνω Μελέτης απαιτείται το παρακάτω µελετητικό πτυχίο
Μελετητικό πτυχίο της κατηγορίας ( 16 ) Τοπογραφικές
µελέτες, του άρθρου 2 του Ν.
3316/2005 και του άρθρου 2 του Π.∆. 798/78, µε ανώτατο όριο αµοιβής του πτυχίου Α΄
τάξης για το 2011, 40.807,00 ευρώ και το 30% του ποσού αυτού είναι 12.242,00 ευρώ
χωρίς τον προβλεπόµενο ΦΠΑ 23% %
Σηµείωση: Τα ποσά της προσφερόµενης αµοιβής για κάθε Μελετητικό πτυχίο πρέπει να είναι
µικρότερα του προβλεπόµενου ανώτατου ορίου του 30% της προεκτιµώµενης αµοιβής του πτυχίου
Α΄τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας Μελέτης, για το 2011.
 Η συνολική εποµένως κατ’ αποκοπή αµοιβή για την εκπόνηση της ως άνω Μελέτης είναι:
(3252,03)) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και µε τον ΦΠΑ 23% που είναι 747,97ευρώ το συνολικό ποσό
ανέρχεται σε 4000,00 ευρώ.
Η χρηµατοδότηση για την εκπόνηση της Μελέτης, προέρχεται από ∆ηµοτικούς πόρους, απ’ τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2012 και συγκεκριµένα από τον Κ.Α. 30.7412.807
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το αντικείµενο ανάθεσης είναι η πλήρης σύνταξη της Μελέτης περιλαµβάνει:
α. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση ανοικτού αγωγού µήκους 3300µ στο Τ.Κ.
Μεσαίας Μηλιάς.
Θα αποτυπωθεί ο υφιστάµενος ανοικτός αγωγός µήκους 3300µ περίπου καθώς και οι δύο
ταµιευτήρες που συνδέονται µε αυτόν. Το εύρος αποτύπωσης θα είναι µια ζώνη 30µ κατά µήκος του
αγωγού ώστε να απεικονισθεί το ανάγλυφο της περιοχής
β.Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση αγροτεµαχίου για κατασκευή ταµιευτήρα
άρδευσης στο Τ.Κ. Καταλωνίων .
Θα αποτυπωθεί αγροτεµάχιο που προορίζεται για τη κατασκευή ταµιευτήρα καθώς και η
περιοχή µέχρι την κοντινότερη υδροληψία
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των σταδίων της µελέτης θα είναι ΕΝΑΣ (1) µήνας.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Ο Ανάδοχος της Μελέτης, οφείλει να παραδώσει στον ∆ήµο µας µε σχετικό
διαβιβαστικό, µε βάση την προθεσµία εκπόνησης της Μελέτης σε πέντε [5] σειρές σχέδια και
κείµενα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή ανέρχεται στις 3252,03) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και µε τον
ΦΠΑ 23% που είναι 747,97ευρώ το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 4000,00 ευρώ.
Οι πληρωµή του Αναδόχου Μελετητή θα γίνουν όπως προβλέπεται απ’ την ισχύουσα νοµοθεσία
για τις αµοιβές και τον τρόπο πληρωµών των Μελετητών έργων του ∆ηµοσίου
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος Μελετητής και Νόµιµος εκπρόσωπος των Μελετητών, κατά την υπογραφή
της σχετικής Σύµβασης ανάθεσης εκπόνησης της Μελέτης, οφείλει να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε [ 5% ], της συµβατικής δαπάνης δηλ. 3252,03.χ 5%=
163,00 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υπερβεί µε δική του υπαιτιότητα τη
συνολική προθεσµία περάτωσης και υποβολής της Μελέτης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο
(ΙΙ) της Σύµβασης , θα επιβάλλεται σε βάρος του, µε απόφαση του εργοδότη , ποινική ρήτρα που θα
υπολογίζεται για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας σε ηµερολογιακές ηµέρες και για
αριθµό ηµερών µέχρι 20% της συνολικής προθεσµίας , ίση µε το 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας
εκπόνησης της Μελέτης και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3316/2005.

Όσον αφορά την έκπτωση του Αναδόχου εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο αρ. 33
του Ν. 3316/2005.
ΑΡΘΡΟ 8o : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άρτια και επιστηµονικά τεκµηριωµένη
εκπόνηση της «α. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση ανοικτού αγωγού µήκους 3300µ
στο Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση αγροτεµαχίου για
κατασκευή ταµιευτήρα άρδευσης στο Τ.Κ. Καταλωνίων »
σύµφωνα προς τη Νοµοθεσία , τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας
Σύµβασης.
 Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της Μελέτης που θα διαπιστωθεί απ’ την επιβλέπουσα
υπηρεσία , επανορθώνεται απ’ τον Ανάδοχο ή και σε βάρος αυτού σε περίπτωση αρνήσεώς του ,
κατά τα οριζόµενα στο αρ. 19 παρ. (6) του Ν. 716/77 και στο άρθρο 22 του Π.∆. 194/79.
 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµετέχει σε τακτικές συσκέψεις , όποτε κριθεί
σκόπιµο απ’ την επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου, ώστε να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία
εκπόνησης της Μελέτης και να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του Περιεχοµένου
και των όρων της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η επίβλεψη της Μελέτης θα γίνει απ’ την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κατερίνης.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παραλαβή της Μελέτης πραγµατοποιείται:
α) Με τη έκδοση βεβαίωσης απ’ την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι ο Ανάδοχος συµµορφώθηκε
µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και
β) Με την απόφαση του ∆.Σ. του εργοδότη για την έγκρισή της.

Οι τυχόν ενστάσεις και διαφωνίες που θα προκύψουν µεταξύ του εργοδότη και του
Αναδόχου , κατά την εκπόνηση της Μελέτης θα επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν. 3316/2005 και άλλων συναφών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
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3316/2005.

Για την διακοπή ή λύση της Σύµβασης ισχύουν τα άρθρα 34,35 και 36

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 54/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 14-03-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή Σερετίδου

Π.Μ.
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