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Αριθ. Απόφασης: 227/2011                                              
 
 
Θέµα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης  της υπ’αρ. 97/2011 µελέτης: «Υψοµετρική 
αποτύπωση της οδού Μοναστηρίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε προεκτίµηση 
αµοιβής:  7.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Πέµπτη 16η Νοεµβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 15729/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, γ) Καρράς Ευστράτιος, µέλος δ) 
Κουσίδης Γεώργιος, ε) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) 
Σάββα Αικατερίνη, ζ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος.  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης. 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των 
µελών 

1. Τον πίνακα προεκτίµησης αµοιβής για την εκπόνηση της υπ’ αρ.97/2011 µελέτης 
«Υψοµετρική αποτύπωση της οδού Μοναστηρίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» από 
την οποία προκύπτει σύνολο αµοιβής χωρίς ΦΠΑ 5691.06 € (7000 € µε ΦΠΑ). 

2. Τη µε Α.Π. 15825/∆ΤΥ 6326/15-11-2011 βεβαίωση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης σύµφωνα µε την οποία αδυνατεί να συντάξει τη συγκεκριµένη µελέτη, 
για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 
3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», «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 30% του ανώτατου ορίου 
αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης.» 

4. ∆εδοµένου ότι η ανωτέρω µελέτη υπάγεται στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας  

(γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές), του   



άρθρου 2 του Ν. 3316/2005, δαπάνης 5691.06 € (χωρίς ΦΠΑ). 

(Ανώτατο όριο αµοιβής για Α΄ τάξη πτυχίου κατηγορίας 16 είναι 40.807,00€. Το 30% του 
ανωτέρου ορίου είναι 40.807,00x30%=12.242,10€, χωρίς το ΦΠΑ). 

τ 4. ∆εδοµένου ότι η ανωτέρω µελέτη υπάγεται στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας  

(γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές), του 
άρθρου 2 του Ν. 3316/2005, δαπάνης 5691.06 € (χωρίς ΦΠΑ). 

εισηγούµαστε την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης µε αριθµό 97/2011 «Υψοµετρική 
αποτύπωση της οδού Μοναστηρίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, τις κατατεθείσες προσφορές  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
Α) Αναθέτει την εκπόνηση  της υπ’ αριθ. 97/2011 µελέτης: «Υψοµετρική αποτύπωση της οδού 
Μοναστηρίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε προεκτίµηση αµοιβής:  7.000,00 € (µε 
Φ.Π.Α.) στον Γρηγόριο Β. Σπυριδόπουλο, Αγρονόµο- Τοπογράφο Μηχανικό του οποίου την 
προσφορά ύψους 7.000,00€ συµπ/νου του ΦΠΑ 23% θεωρεί ως την πλέον συµφέρουσα για το 
∆ήµο.   
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   227/2011 

  
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                              
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Αµπελόκηποι   16-11-2011                 

 
       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


