ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
200/2014
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
ΘΕΜΑ:
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ
ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΤ»
το Νεστόριο, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ: 8172/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκέτσιος
Πασχάλης
Μπαμπούλης Δημήτριος
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Δημήτριος

(Πρόεδρος)
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(Μέλος)
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ΑΠΟΝΣΕ
Ο Τ Δ Ε Ι 

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των Δ/κών – Οικ/κών
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος,
ως Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, και πρότεινε να συζητηθεί το 1ο
εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα “Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ
ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΤ»” ως κατεπείγον, επειδή υπάρχει ανάγκη χρήσης του
γεωτρύπανου πριν την έλευση του χειμώνα, στην προβληματική περιοχή του
Κρανοχωρίου και ανέφερε:
ύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ
Α΄ 87/7-6-2010) για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από την οικονομική
επιτροπή, και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι το θέμα είναι
κατεπείγον.
Μετά τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που
θα ληφθεί για το θέμα αυτό, πρέπει, επίσης να ληφθεί με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Ο.Ε.
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Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, είδε τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) και μετά
από διαλογική συζήτηση
Αποφαίνεται Ομόφωνα
Κρίνει το θέμα με τίτλο “Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ
ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΤ»” ως κατεπείγον.
τη συνέχεια ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής έθεσε υπόψη της
οικονομικής επιτροπής τα εξής:
τον ΚΑ 30.7412.23 προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου του οικονομικού
έτους 2014 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 10.000,00 ευρώ, για την
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΝ
ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΤ» πίστωση εξασφαλισμένη, προερχόμενη από
πιστώσεις ΑΣΑ έτους 2014.
Η εν λόγω μελέτη, περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου με
α/α 100, σελ. 25, και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 2012-2014
με κωδικό αριθμό 1.4.2.2
Με την παρ 3 Άρθρο 209 Ν. 3463/06, ορίζεται ότι με απόφαση της
δημαρχιακής επιτροπής (με το άρθρο 72 η Δημαρχιακή Επιτροπή
μετονομάσθηκε σε Οικονομική, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.
3852/2010), ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου 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. ε
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 Δήμων και Κοινοτήτων.
Επίσης με την με ημερομηνία 19-11-2014 βεβαίωση της Σεχνικής Τπηρεσίας
του Δήμου μας, βεβαιώνεται η αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω
μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.
3463/06.
Σα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78
και την απόφαση του ΤΠΕΦΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος. Για το
έτος 2014 ισχύει η εγκύκλιος με αριθ. 4 του
Τπ. Τποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΥΝ 439.6/17-22014. την παραπάνω εγκύκλιο Ορίων Αμοιβών Μελετών τα όρια για την
πρώτη τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78
(στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες),
ορίζονται σε 49.480,00 € χωρίς το ΥΠΑ. Δηλαδή το ποσοστό του 30%
αντιστοιχεί σε 14.844,00 ευρώ. υνεπώς ανάθεση μελέτης μέχρι του ποσού
των 14.844,00 ευρώ χωρίς το Υ.Π.Α. μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας
ανάθεση.
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εξειδικευμένος ιδιώτης
μελετητής
σε παρόμοιες μελέτες είναι ο Αργύριος Κούσκουρας του
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Δημητρίου, Γεωλόγος, που εδρεύει στην Καστοριά (Γράμμου 125), η αμοιβή
του οποίου (καθαρή αξία χωρίς Υ. Π. Α. 23%), ανέρχεται στο ποσό των
8.130,08 ευρώ (συνολική αξία με ΥΠΑ 10.000,00 €).
Ο παραπάνω ιδιώτης μελετητής, είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα μελετητικών
επιχειρήσεων του Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/ΓΓΔΕ, με
αριθμό μητρώου 19953.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Σο άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΥΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄)
Σην παρ 3 & 4 Άρθρο 209 του Ν. 3463/06
την εγκύκλιο με αριθ. 4 του Τπ. Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με
αριθμ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΥΝ 439.6/17-2-2014
το Π.Δ. 798/78
την με ημερομηνία 19-11-2014 βεβαίωση της Σεχνικής Τπηρεσίας του
Δήμου Νεστορίου, περί αδυναμίας αυτής για τη σύνταξη της μελέτης.
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΨΝΑ

Α.-1)Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία
δεσμεύεται πίστωση ύψους 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7412.23 του
προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου, οικονομικού έτους 2014, πρόταση η
οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 464, για την εκπόνηση
της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ
ΚΡΑΝΟΦΩΡΙΟΤ»
2)Αναλαμβάνει την υποχρέωση- Χηφίζει πίστωση 10.000,00 ευρώ σε
βάρος του ΚΑ 30.7412.23 του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου,
οικονομικού έτους 2014 και διαθέτει αυτή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.
Β.-Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης
με τίτλο
«ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΚΡΑΝΟΦΨΡΙΟΤ»,
προϋπολογισμού 10.000,00 €, στον ιδιώτη μελετητή Αργύριο Κούσκουρα του
Δημητρίου, Γεωλόγος, που εδρεύει στην Καστοριά (Γράμμου 125), η αμοιβή
του οποίου (καθαρή αξία χωρίς Υ. Π. Α. 23%), ανέρχεται στο ποσό των
8.130,08 ευρώ (συνολική αξία με ΥΠΑ 10.000,00 €).
Γ.-Καταρτίζει τοσς κατωτέρω όροσς:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
«ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΦΗ
ΣΟΝ
ΟΙΚΙΜΟ
ΚΡΑΝΟΦΨΡΙΟΤ»,
2. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο.
Άρθρο 2
Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Μελέτης
1. Ο Ανάδοχος θα αρχίσει την εργασία του για την εκτέλεση της παρούσας
ύμβασης το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα
υπογραφής της, κατά τη διάρκεια των οποίων δέκα (10) ημερών ο Δήμος
Νεστορίου υποχρεούται να παραδώσει στην Ανάδοχο τα απαραίτητα
στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
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3. το συνολικό χρόνο των έξι (6) μηνών δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος
παροχής οδηγιών από τον εργοδότη για την ολοκλήρωση της μελέτης.
4. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της μελέτης βεβαιώνεται εγγράφως από τη
Διευθύνουσα Τπηρεσία και συνυπογράφεται και από τον ΑΝΑΔΟΦΟ
5. Παράταση του χρόνου περάτωσης της μελέτης δίνεται εάν κατά την
εκπόνηση της προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην
αποκλειστική υπαιτιότητα του μελετητή.
6. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική
προθεσμία εκπόνησης της μελέτης.
Άρθρο 3
Διαδικασία – Επίβλεψη της Μελέτης
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μελέτης θα υπάρχει διαρκής
συνεργασία με το Δήμο Νεστορίου και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.
2. Διευθύνουσα Τπηρεσία της Μελέτης (Υορέας Επίβλεψης της Μελέτης)
είναι ο Δήμος Νεστορίου.
3. Η επίβλεψη της μελέτης καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του
Ν. 3316/05.
Άρθρο 4
Αμοιβή – Πληρωμές
1. Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι εξασφαλισμένη, προερχόμενη από
πιστώσεις ΑΣΑ έτους 2014.
2. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της
παρούσας μελέτης ανέρχεται σε 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΥΠΑ 23%.
3. Όλες οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.
4. Σον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός
του ΥΠΑ που βαρύνει το δήμο.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις
1. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στον Δήμο Νεστορίου εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού ίσου προς το 5% της αμοιβής της
Μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 24 του Ν. 3316/05.
2. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδίδεται μετά την
κατά το Άρθρο 24 του Ν. 3316/05 παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της ύμβασης
Άρθρο 6
Ποινικές Ρήτρες
Οι ποινικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών της παρούσας,
με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 28 του Ν. 3316/05.
Άρθρο 7
Τποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ενημερωθεί
για τις σχετικές μελέτες που έχουν συνταχθεί ή συντάσσονται από
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διάφορους φορείς στην περιοχή του αντικειμένου της σύμβασης και να
τις συνεκτιμήσει στη σύνταξη της μελέτης.
2. Η δαπάνη αναπαραγωγής στοιχείων, χαρτών και διαγραμμάτων βαρύνει
την ανάδοχο
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που του
δίδονται μέσω της Δ/νουσας Τπηρεσίας και παραμένει υπεύθυνος για
την αρτιότητα της μελέτης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη της μελέτης
επανορθώνεται από τον Ανάδοχο
4. Η μελέτη θα υποβληθεί σε πέντε (5) αντίτυπα και μία (1) σειρά σε
ηλεκτρονική μορφή (cd)
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ

