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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 83 / 2015 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2015  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση  του  πρωτογενούς  αιτήματος,  διάθεση  πίστωσης,  του
τρόπου και την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Σύνταξη μελέτης Πράξης
Προσκύρωσης,  Τακτοποίησης  &  Αναλογισμού  αποζημίωσης  της  οδού
Παπαφλέσσα Ο.Τ. 229/231».
 
 

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 10η  Μαρτίου  , του έτους 2015,ημέρα
της  εβδομάδας  Τρίτη    και  ώρα  13:00  μ.μ.  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  η
Οικονομική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την  11709  /
6/03/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη του  οι κ.κ. : 

 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
 7) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
 9) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
                                                                   
                 

και δεν  προσήλθαν οι κ.κ :-

 

Η Οικονομική  Επιτροπή,  αφού βρέθηκε  σε νόμιμη απαρτία   (σε  σύνολο
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 9 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κ.  Ευάγγελος  Λαμπάκης,
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση του πρωτογενούς
αιτήματος, διάθεση πίστωσης, του τρόπου και την ανάθεση της μελέτης με
τίτλο:  "Σύνταξη  μελέτης  Πράξης  Προσκύρωσης,  Τακτοποίησης  &
Αναλογισμού αποζημίωσης της οδού Παπαφλέσσα Ο.Τ. 229/231», δίνει το
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λόγο στον Προϊστάμενο της Πολεδομίας , κ. Μαστορόπουλο Διονύσιο ο οποίος ως
εισηγητής του θέματος λέγει τα παρακάτω:
       Κύριοι  Σύμβουλοι,   η Δνση Υπηρεσιών Δόμησης / Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών  έχει  συντάξει  το  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και  Τεχνικών
Δεδομένων  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  «Σύνταξη  μελέτης  Πράξης
Προσκύρωσης, Τακτοποίησης & Αναλογισμού αποζημίωσης της οδού Παπαφλέσσα
Ο.Τ. 229/231» συνολικής δαπάνης 6.150,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ 2 του άρθρου 4 του Ν3316/2005. Η Προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης
έγινε  σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ  Αποφ.-ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005  &  A Βελτίωση
ΔΜΕΟ/α/ο/2361/2005 προεκτιμούμενων αμοιβών (με τκ = 1,237 σύμφωνα με Εγκ
4/Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17.02.2014).

Στον Π/Υ του Δήμου για το 2015 και στον ΚΑ 30.7413.003 είναι εγγεγραμμένη
πίστωση  7.380,00€  με  το  αντικείμενο  του  θέματος.  Για  την  αντιμετώπιση  της
δαπάνης  έχει  συνταχθεί  η  προβλεπόμενη  πρόταση  ανάληψης  δαπάνης  ύψους
7.380,00€  η  οποία  εγκρίθηκε  από  τη  Δνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και
καταχωρήθηκε με αα 516 στο Μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΠΔ  113/2010  και  την  εγκύκλιο  30/19664/20.04.2011  περί  εφαρμογής  των
διατάξεων του ΠΔ 113/2010. 

Επίσης, στο τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2015, είναι εγγεγραμμένη η μελέτη του
θέματος.

Η Δνση Υπηρεσιών Δόμησης αδυνατεί να εκπονήσει την παραπάνω τοπογραφική
μελέτη λόγω της έλλειψης απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού, σύμφωνα με
την υπ αριθμ  860οικ/05.03.2015 βεβαίωση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Δνσης Υπηρεσιών Δόμησης.

Βάσει  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  η  Προϊσταμένη  Αρχή  επιλέγει  αναλόγως  των
στοιχείων που σας έχ ω αναφέρει μία εκ των διαδικασιών ανάθεσης της μελέτης:

 Απ' ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209
του Ν. 3463/06, «σε μελετητή οποιασδήποτε τάξης πτυχίου (τοπογραφικών
μελετών) εφ' όσον η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης δεν υπερβαίνει το
30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α' τάξης που για την αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης».

 Ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης βάσει των άρθρων 7 και 12 του
Ν.3316/05, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού με βάσει την πλέον συμφέρουσα
προσφορά.

Σε  περίπτωση της επιλογής  του τρόπου με  απ’  ευθείας  ανάθεσης  το ποσό της
προεκτιμούμενης  αμοιβής  δεν  υπερβαίνει  το  επιτρεπόμενο  όριο,  το  οποίο  είναι
14.844,00€  χωρίς  ΦΠΑ  (30%χ49.480€),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  του  ΠΔ
138/2009 (ΦΕΚ Α’ 185).

Το πρωτογενές αίτημα για την εκπόνηση της μελέτης έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑΜ 15REQ002617190. 

Για την εκπόνηση της μελέτης, έχει δηλώσει ενδιαφέρον ο Μουλούδης Πολύμερος
–  Τοπογράφος  Μηχανικός,  μελετητής  Τοπογραφικών  με  ΑΜ  ΤΕΕ  78833,  που
πληροί της προϋποθέσεις ανάθεσης.  

Η Υπηρεσία εισηγείται:
1. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος
2. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.150,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του

Κ.Α. 30.7413.003 του Π/Υ του Δήμου οικ. έτος 2015
3. Τον Τρόπο ανάθεσης της μελέτης:

Α) με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 209 του
Ν. 3463/2006 ή
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Β)  με  ανοιχτή  διαδικασία  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  7  και  12  του  Ν.
3316/2005.

Σε περίπτωση που προκριθεί ο τρόπος της απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της
μελέτης  στον  Μουλούδη  Πολύμερο  –  Τοπογράφο  Μηχανικό,  μελετητή
Τοπογραφικών με ΑΜ ΤΕΕ 78833.  

Επίσης  φέρει  προς  έγκριση  το  Σχέδιο  Σύμβασης  -  Τεχνικές  Προδιαγραφές  –
Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης.

Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι από πόρους της ΣΑΤΑ .”
      Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας  η Οικονομική Επιτροπή αφού
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία  ψήφισαν Υπέρ -7-, Λευκό -2-
οι κ.κ.  Θυμιανίδης Κων/νος και Μιχαηλίδης Παύλος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

    1.Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος
    2.Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού  6.150,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του
Κ.Α. 30.7413.003 του Π/Υ του Δήμου οικ. έτος 2015
    3.Τον τρόπο ανάθεσης της μελέτης με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 
    4.Την  απ’  ευθείας  ανάθεση  της  μελέτης  «Σύνταξη  μελέτης  Πράξης
Προσκύρωσης,  Τακτοποίησης  &  Αναλογισμού  αποζημίωσης  της  οδού
Παπαφλέσσα  Ο.Τ.  229/231», στον  Μουλούδη  Πολύμερο  –  Τοπογράφο
Μηχανικό, μελετητή Τοπογραφικών με ΑΜ ΤΕΕ 78833., με αμοιβή 6.150,00€ με
ΦΠΑ.
    5. Το  σχέδιο  Σύμβασης  –  τεχνικές  προδιαγραφές   -  προϋπολογισμός  –
συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.
    6.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης εκπόνησης της
μελέτης  και  των  χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  του  αναδόχου,  που  θα
εκδοθούν σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.003 του Π/Υ του Δήμου οικ. έτος 2015.

     Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι από πόρους της ΣΑΤΑ.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                       1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                       2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
                                                                       3) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
                                                                       4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
                                                                       5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
                                                                       6) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
                                                                       7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
                                                                       8) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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