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ΑΠΟΦΑΣΗ
Εισήγηση σχετικά με τη λήψη απόφασης
για την απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης
«Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας» για
την «Μελέτη Τροποποίησης Γ.Π.Σ. Δήμου
Ευόσμου» και ψήφιση πίστωσης

Αριθμ. Συνεδρίασης: 18η /10-11-2008
Αριθμ. Απόφασης : 775 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 48836 / 28-11-08
Στον Εύοσμο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 10 του μήνα Νοεμβρίου του
έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ευόσμου, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
45168/6-11-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν
από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 95, 96 και του 159 του Ν.
3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
Από τα είκοσι επτά (27) μέλη ήταν: Παρόντες: είκοσι πέντε (25).
Απόντες: δύο (2). Δανιηλίδης Αμβρόσιος, Φοιρός Γεώργιος.
Ο Δ.Σ. κ. Πετρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος και η Δ.Σ. κ.
Τριανταφυλλίδου κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Χατζηβρέττας Δημήτριος. (αρθρ. 95
παρ 5 του Ν. 3463/2006).
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε τη
συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης και το σώμα ομόφωνα αποδέχτηκε
τη συζήτησή τους.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με αριθμό 23ο της ημερήσιας διάταξης.
και έθεσε υπόψη του Δ.Σ. εισήγηση υπαλλήλου του Δήμου Μουλά Στυλιανού Αρχ.
Μηχανικού σύμφωνα με την οποία «…να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. την λήψη απόφασης για
:
1.
Την απ΄
ευθείας ανάθεση σύνταξης
Μελέτης
Γεωλογικής
Καταλληλότητας του Δήμου Εύοσμου , η οποία είναι απαραίτητη για την εκπόνηση
της μελέτης: «Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Εύοσμου», στον κο Βογιατζή Δημήτριο
Γεωλόγο , Μελετητή Δημοσίου με Α.Μ. 17752 και Α΄ τάξης πτυχίο στην κατηγορία 21
(Γεωτεχνικές Μελέτες).
Η ανάθεση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.300,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α.
καθώς και η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 6.300,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. δεν υπερβαίνουν το όριο του 30% της Α΄ τάξης
πτυχίου της κατηγορίας μελετών του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/78 και σύμφωνα με
την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ15/ΟΙΚ./13333/08 Φ.Ε.Κ. 1124/Β/18-06-08 είναι
22,116,00 € Χ 30% = 6.634,90 €, σύμφωνα με τον καθορισμό ορίων αμοιβής μελετών
24429/8-5-07/ΥΠΕΣΔΑ/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114/2006) Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας άρθρο 209 παρ. 3.
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2.
Ψήφιση πίστωσης 7.497,00 € με τον Φ.Π.Α. 19% σε βάρος του Κ.Α.
30.74.12.05 «Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών».
Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στα
πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη όσα είπε ο Πρόεδρος,
καθώς και τις διατάξεις του άρθ. 209 του Ν. 3463/06 και του αρθ. 3 του Π.Δ. 798/78
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας
του Δήμου Εύοσμου , η οποία είναι απαραίτητη για την εκπόνηση της μελέτης:
«Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Εύοσμου», στον Βογιατζή Δημήτριο Γεωλόγο ,
Μελετητή Δημοσίου με Α.Μ. 17752 και Α΄ τάξης πτυχίο στην κατηγορία 21
(Γεωτεχνικές Μελέτες).
Η ανάθεση ποσού 6.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των
σταδίων ποσού 6.300,00 € δεν υπερβαίνουν το 30% της Α΄ τάξης πτυχίου της
κατηγορίας μελετών του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/78.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 209 παρ. 3 του Ν. 3463/06.
2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 και μεταφέρει ποσό
7.497,00 € από τον Κ.Α. 30.7412.05 με τίτλο «Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών»
μέσω αποθεματικού στον νέο Κ.Α. 30.7412.11 με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής
καταλληλότητας για την Μελέτη Τροποποίησης Γ.Π.Σ.».
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.497,00 € (με 19% ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.11
με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας για την Μελέτη Τροποποίησης
Γ.Π.Σ.».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 775 / 2008.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσια διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας
ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
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