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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 23/12/2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  240/2013                                               
  
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης και ανάδειξη αναδόχου για την «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 105Α ∆.Κ. 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ.µελ. 107/2013 (Κ.Α.Ε. Μ-0338-2013) και προϋπολογισµός 18.359,84 €.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 11,00µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 19450/19 -12-2013 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) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος δ) 
Σιώπης Κων/νος, µέλος ε) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος  ζ) Σάββα Αικατερίνη, 
µέλος η) Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος θ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.  
 
Απόντες:  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι στην 
∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης προγραµµατίζεται η ανέγερση του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 105Α  
στην οδό Μουτάφη ∆.Κ. Μενεµένης. 

Το σχολείο θα αποτελείται από ένα υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο µε εµβαδόν πλάκας 500,00m2 
και θα κατασκευαστεί από τον ΟΣΚ. 
Για την ανέγερσή του απαιτείται η υλοποίηση γεωτεχνικής έρευνας για την διερεύνηση και 
προσδιορισµό των συνθηκών υπεδάφους. 
Η γεωτεχνική έρευνα για την εκτίµηση του συντελεστή φέρουσας ικανότητας ‘’σ’’ απαιτεί εργασίες 
υπαίθρου µε περιστροφικές γεωτρήσεις το βάθος των οποίων διαµορφώνεται ανάλογα µε το υπό 
κατασκευή κτίριο και οι εργασίες αυτές πραγµατοποιούνται από γεωτέχνη µηχανικό. 
∆εδοµένου ότι η παραπάνω γεωτεχνική έρευνα αποτελεί εργασία που απαιτεί εξειδικευµένο 
εξοπλισµό και γνώσεις, θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη γεωτεχνικό µηχανικό ή ανάλογη εταιρία. Η 
ανάθεση θα γίνει από την Οικονοµική  Επιτροπή απ΄ ευθείας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
εκάστοτε νοµοθεσίας µελετών, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων 
και Κοινοτήτων», εφόσον η προεκτιµούµενη 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 (άρθρο 3 του Π.∆. 798/78).  
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (σύµφωνα µε το Ν. 
3316/05) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 Απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., συντάχθηκε από την Υπηρεσία το Πινάκιο Προεκτιµούµενης Αµοιβής Γεωτεχνικής 
Έρευνας. Όπως προέκυψε από το Πινάκιο που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, η 
προεκτιµούµενη αµοιβή ανέρχεται στο ποσό των 18.359,84 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ∆15γ/3676/04.03.2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων, το ανώτατο όριο για το πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 21 µελετών (Γεωτεχνικές Μελέτες) 
είναι 50.360,00 €. Το 30% αυτού του ορίου, το οποίο είναι και το όριο µέχρι του οποίου µπορεί να 



                                                                                                           

γίνει απευθείας ανάθεση µελέτης της συγκεκριµένης κατηγορίας, ανέρχεται σε 50.360,00 Χ 0,30 = 
15.108,00 ˃ 14.926,70€ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  
Με την υπ’ αριθ. 466-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε το Τεχνικό 
Πρόγραµµα έτους 2013 µε ένταξη της µελέτης  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 105Α ∆.Κ. 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αριθ. µελ. 107/2013 και προϋπολογισµού 18.359,84€ µε το Φ.Π.Α, στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα έτους 2013 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, 
 

Εισηγούµαστε: 
 

1. Την ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.  30.7411.03 του προϋπολογισµού έτους 2013 
ενώ το υπολειπόµενο ποσό θα ψηφιστεί στον προϋπολογισµό του 2014. 

2. Την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω µελέτης µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα 
από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω 
εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 466/2013 απόφαση ∆.Σ. την υπ’ 107/2013 µελέτη .  

 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                               Οµόφωνα 
 
Α). Ψηφίζει  πίστωσης 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.  30.7411.03 του προϋπολογισµού έτους 2013 ενώ 
το υπολειπόµενο ποσό θα ψηφιστεί στον προϋπολογισµό του 2014. 
Β). Αναθέτει  στην εταιρεία ∆ρακούλης Αλέξανδρος Γεωλόγος - Εδαφοµαχανικός την εκτέλεση της µελέτης 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 105Α ∆.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ.µελ. 107/2013 (Κ.Α.Ε. Μ-0338-2013) 
και προϋπολογισµός 18.359,84 € µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του οποίου η οικονοµική 
προσφορά ύψους 14. 700,00€ (χωρίς ΦΠΑ) θεωρείται η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο.  

  Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                   
                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  240/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  27/12/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 
 


