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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 17/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την έκτη (6η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά την υπ’ αριθ. 9697/30-05-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5.  Θωµάς 

Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παπανικολάου Ευτυχία,  2. Σαράντη Μαρία, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 6ο  Ανάθεση σύνταξης µελέτης: «Τοπογραφική µελέτη 

για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από 

Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. 

Νικολάου Τ.Κ. Ολύνθου» 

Αριθµός Απόφασης: 156 

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος περί σύνταξης µελέτης 

«Τοπογραφική µελέτη για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και 

αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Ολύνθου» και  τόνισε ότι πρέπει να 

ληφθεί απόφαση για απευθείας ανάθεση της προαναφερόµενης µελέτης, σε ιδιώτες µελετητές 

παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/2005 σύµφωνα µε την 312/2005 γνωµοδότηση του Α’ 

Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
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Η ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών έργων µε το υπ’ αριθ. 6707/23-4-2014 έγγραφό 

της, δηλώνει αδυναµία σύνταξης Μελέτης «Τοπογραφική µελέτη για την κατασκευή 

αγωγού µεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου 

Τ.Κ. Ολύνθου»  λόγω  φόρτου εργασίας & έλλειψης ειδικευµένου προσωπικού. 

Σύµφωνα µε την 312/05 γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους ο ∆ήµος Πολυγύρου µπορεί να αναθέσει απευθείας κατά παρέκκλιση του Ν. 3316/05 

την εκπόνηση µελετών σε ιδιώτες µελετητές εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή δεν υπερβαίνει 

σε ποσοστό το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ Τάξης. Η προεκτιµώµενη αµοιβή 

της µελέτης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 30% του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ 

τάξης και είναι κατηγορίας 16, Μελέτες Τοπογραφίας, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 7.666,93 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 

Προτείνω η ανάθεση να γίνει στον µελετητή Χριστόφορο Μιχάλογλου, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, 

κατηγορία 16, Μελέτες Τοπογραφίας, ο οποίος είναι κάτοχος µελετητικού πτυχίου, Α.Μ.7104. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του ∆.Κ.Κ. & το υπ’ αριθ. 6707/23-04-2014 της ∆/νσης Τεχν. 

Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών Έργων.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης µελέτης «Τοπογραφική µελέτη για την 

κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή 

Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Ολύνθου» 

Β. Αναθέτει απευθείας στον µελετητή Χριστόφορο Μιχάλογλου, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, Α.Μ. 

7104, την σύνταξη µελέτης «Τοπογραφική µελέτη για την κατασκευή αγωγού 

µεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Τ.Κ. 

Ολύνθου» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 7.666,93 € χωρίς Φ.Π.Α. 
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Γ. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 9.430,32 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7411.026 µε 

τίτλο «Τοπογραφική µελέτη για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και 

αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Ολύνθου» & στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

 

 Ε. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  156/ 2014 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  6η Ιουνίου 2014 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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