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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 227 / 2013

Από το µε αριθµό 12 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση µε απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης
«Τροποποίηση της στατικής µελέτης εφαρµογή του κτιρίου της
βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 4.858,00 ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α.
23%.
Σήµερα την 11η Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
57940/05.09.2013 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
7. Άννα Νανοπούλου
8. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
9. Ιωάννης Μητσιάκος

κανένας

Το µέλος η κ. Άννα Νανοπούλου αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 2 ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 21 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης
η
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αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις.
Επίσης στο άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨
(Φ.Ε.Κ. 114/ τ. Α΄/08.06.2006) αναφέρεται ότι :
¨3. 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 ∆ήµου 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. Σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον
διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά
ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε
είδους συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων.¨
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο από 29.08.2013 υπηρεσιακό της σηµείωµα
αναφέρει τα παρακάτω :
¨….. Προκειµένου να γίνει η τροποποίηση της στατικής µελέτης εφαρµογής του κτιρίου
της Βιβλιοθήκης λόγω της µείωσης του ύψους του Β’ υπογείου κατά 2,45 µ και της
υπερύψωσης του κτιρίου πάνω από την τελική διαµορφωµένη στάθµη κατά 0,35µ., σας
διαβιβάζουµε τεύχος υπολογισµού της προεκτιµώµενης αµοιβής και προσφορά του κ.
Μεταξά Χρίστου, ∆ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού, µελετητή Β' τάξης.
Λαµβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006),
όπως ισχύουν σήµερα, κατά τις οποίες προβλέπεται η απ΄ευθείας 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 ανώτατου ορίου αµοιβής
πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης.

•

Την υπ΄αριθµ. ∆15γ/οικ/3676/04.03.2013 που ανήκει στην εγκύκλιο 10/2013 περί
των ορίων πτυχίων µελετών (σύµφωνα µε το Π.∆. 138/2009) για την περίοδο 213-2013 έως 20-3-2014.

•

Τις διατάξεις του Π.∆. 138/09 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών
Μελετών».

•

Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ως
ισχύουν.

Στην εγκύκλιο ορίων αµοιβών µελετών έτους 2013, το όριο για την Α΄τάξη πτυχίου των
κατηγοριών µελετών της παρ. 4 του άρθρου 14 του Π.∆. 138/09 (στο οποίο
η
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συµπεριλαµβάνεται η κατηγορία µελετών 8) ορίζεται σε 15.108,00€. Το ποσοστό του
30% αντιστοιχεί σε 4.532,40€. Συνεπώς ανάθεση µελέτης µέχρι του ποσού των
4.532,40€ µπορεί να γίνει µε απ΄ευθείας ανάθεση.
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούµαστε την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Τροποποίηση
της στατικής µελέτης εφαρµογής του κτιρίου της Βιβλιοθήκης λόγω της µείωσης του
ύψους του Β’ υπογείου κατά 2,45 µ και της υπερύψωσης του κτιρίου πάνω από την
τελική διαµορφωµένη στάθµη κατά 0,35µ», στον µελετητή κ. Μεταξά Χρίστο, ∆ιπλ.
Πολιτικό Μηχανικό, µε αριθµό Μητρώου Πτυχίου 18043, τάξης Β΄ στις κατηγορία
µελετών 8 και έδρα την Κοζάνη (Μπλιούρα 2, ΤΚ 50100) αντί ποσού 3.950€ πλέον
Φ.Π.Α. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δηµοτικό προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 στον
κωδικό Κ.Α. 30.7413.0027 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.…..¨
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να αποφασίσουµε την απευθείας ανάθεση στον
µελετητή κ. Μεταξά Χρίστο του Χαραλάµπους (Πολιτικό Μηχανικό, µελετητή Β΄τάξης,
ΑΦΜ 047570779, µε αριθµό Μητρώου Πτυχίου 18043, στις κατηγορίες µελετών 6
(τάξη Β) και 8 (τάξη Β) µε έδρα Κοζάνη (Μπλιούρα 2), έναντι του ποσού των 4.858,50
ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α. 23%. (=3.950,00 € + 908,50 € ΦΠΑ), σύµφωνα µε την οικονοµική
του προσφορά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

1.

2.
3.
4.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. δ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Τις διατάξεις του άρθρου 209 (παρ. 3) του Ν. 3463/2006 ¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08.06.2006)
Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στον Κ. Α
: 30.7413.0027
Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 υπέρ και 1 κατά)

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της µελέτης «Τροποποίηση της στατικής µελέτης
εφαρµογή του κτιρίου της βιβλιοθήκης», στον µελετητή κ. Μεταξά Χρίστο του
Χαραλάµπους (Πολιτικό Μηχανικό, µελετητή Β΄τάξης, ΑΦΜ 047570779, µε αριθµό
Μητρώου Πτυχίου 18043, στις κατηγορίες µελετών 6 (τάξη Β) και 8 (τάξη Β) µε έδρα
Κοζάνη (Μπλιούρα 2), έναντι του ποσού των 4.858,50 ευρώ µαζί µε Φ.Π.Α. 23%.
(=3.950,00 € + 908,50 € ΦΠΑ), σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά, για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της παρούσας.
 Ο κ. Ιωάννης Μητσιάκος δήλωσε ότι συµφωνεί µε την ουσία, αλλά διαφωνεί µε την
απευθείας ανάθεση και πρότεινε ο ∆ήµος να διενεργήσει δηµοπρασία, γιατί είναι
θέµα πολιτικής φιλοσοφίας.

η
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Β. Ψηφίζει πίστωση 4.858,50 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος της εγγραφής του
σκέλους των εξόδων µε Κ. Α. : 30.7413.0027 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 και
εγκρίνει όπως το ποσό αυτό διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α).
∆.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 227/ 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 11 Σεπτεµβρίου 2013
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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