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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
Οικονομική Επιτροπή 86/2012

        
        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης/ 29-6-2012

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 10ο : Απευθείας  ανάθεση  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης:  «Στατική 
μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού σχολείου».

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Παρασκευή  29  Ιουνίου  2012,  ώρα  1:00μμ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου  9353/25-6-2012  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που 
δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη  της 
σύμφωνα με τις διατάξεις 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. Πατσάς Κυριάκος - Αντιπρόεδρος
3. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος 4. Βόγιας Δημήτριος - Μέλος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος - Μέλος 6. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
7. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και  παραβρέθηκαν οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες 
Μπαρτζώκα Αθανασία, Σπανός Ιωάννης, και Παπακώστας Δημήτριος.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή 
αποφάσισε  ομόφωνα,  μετά  από εισήγηση του  Προέδρου της  και  σύμφωνα με  τις 
διατάξεις  της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου».

Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής, τα εξής:

Θέμα 10ο : Απευθείας  ανάθεση  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης:  «Στατική 
μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού σχολείου».

«Στον  κωδικό  αριθμό  των  εξόδων  02.30.7411.04,  του  προϋπολογισμού  
οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση ποσού  2.000,00€, που 
διατέθηκε (ψηφίσθηκε) με την υπ’ αριθμ.78/2012 απόφασή μας, για την εκπόνηση της  
μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού σχολείου». 

Με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/06,  ορίζεται  ότι  με  
απόφαση  της  δημαρχιακής επιτροπής  (πλέον  οικονομικής)  επιτρέπεται,  κατά  
παρέκκλιση  των  διατάξεων  της  εκάστοτε  ισχύουσας  νομοθεσίας  περί  εκπόνησης  
μελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε  
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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. 

Με  την  αριθμ.  πρωτ.  65042/25-6-2012  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα ΤΥΔΚ - Δήμου Λαρισαίων, βεβαιώνεται η  
αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  
παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

Τα όρια  των μελετών της  κάθε κατηγορίας  καθορίζονται  από τις  διατάξεις  του  
Π.Δ/τος 798/78 και την απόφαση του αρμοδίου Υπουργού όπως ισχύει κάθε φορά, για  
κάθε  έτος.  Για  το  έτος  2012  ισχύει  η  υπ’  αριθμ.Δ15/οικ/5961/03.04.2012  (Φ.Ε.Κ.  
1200/11.04.2012  τεύχος  Β’)  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  
Δικτύων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από έρευνα αγοράς, που έγινε, εισηγούμαστε:
1. Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Στατική μελέτη στεγάστρου 2ου 

Δημοτικού σχολείου» στον  μελετητή Ζεμπίλη Χρήστο του Κων/νου, κάτοχο του  
υπ’ αριθμ. 23294 μελετητικού  πτυχίου  τάξης Α΄, Κατηγορίας 8 Στατικών Μελετών  
και αμοιβή κατ’ αποκοπή 1.626,00€ πλέον Φ.Π.Α.

2. Την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 την εισήγηση του Προέδρου, 
 τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του  άρθρου 253  του Ν. 3463/06,
 τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 28/80,
 τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06,
 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 798/78,
 την  υπ’  αριθμ.  Δ15/οικ/5961/03.04.2012  (ΦΕΚ  1200/11.04.2012  τεύχος  Β’) 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 την  υπ’  αριθμ.78/2012 απόφασή  της,  με  θέμα:  «Διάθεση  πιστώσεων  (11η)  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012» - (ΑΔΑ: Β416Ω6Ι-ΩΡΡ),
 την  με  αριθμ.  πρωτ.  65042/25-6-2012  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της 

Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  -   Τμήμα  ΤΥΔΚ -  Δήμου Λαρισαίων,  περί 
αδυναμίας αυτής για τη σύνταξη της μελέτης και

 την προσφορά του ανωτέρω μελετητή 

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης:  «Στατική  μελέτη 
στεγάστρου  2ου Δημοτικού  σχολείου»,  στον  μελετητή  Ζεμπίλη  Χρήστο του 
Κων/νου,  κάτοχο  του  υπ’  αριθμ.  23294 μελετητικού   πτυχίου   τάξης  Α΄, 
Κατηγορίας 8 Στατικών Μελετών, που εδρεύει στα Γρεβενά, ΑΦΜ: 103731327  
- Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, έναντι κατ’ αποκοπή αμοιβής 1.626,00€ πλέον Φ.Π.Α 23%, 
που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.30.7411.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 
2012 και η οποία έχει διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθμ.78/2012 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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