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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και 
ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ∆ήµου 
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 198/2014 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 2-5-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
198/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

13/2-5-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ.12014/8-5-2014   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Ανάθεση της µελέτης “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου- 
Αγ. Νικολάου- Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας” και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  και ώρα 

09:30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10780/25-4-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

           

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6 , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε  ανάθεση της µελέτης “Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου- Αγ. Νικολάου- Αγ. Παρασκευής του 
∆ήµου Καρδίτσας και ψήφιση σχετικής πίστωσης  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.α.Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και ιδιαιτέρως το άρθρο 2 αυτού (Κατηγορίες 
µελετών). 
  β.Τις διατάξεις του Π.∆. 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 
Μελετών» και ιδιαιτέρως το άρθρο 14 αυτού (Όρια προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών 
ανά τάξη πτυχίου). 
 γ.Την αριθ. ∆17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014  Εγκύκλιο 4 του Υπουργείου 
ΥΠΟΜΕ∆Ι/ΓΓ∆Ε «Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014» 
 δ.Την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αριθ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 (ΦΕΚ 
1162Β΄/05) «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών» 
 ε.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 
ιδιαιτέρως την παρ. 3 του άρθρου 209 αυτού (απευθείας ανάθεση µελέτης) 
 στ.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδιαιτέρως το 
άρθρο 72 αυτού (Οικονοµική επιτροπή – Αρµοδιότητες) 
 

2. Την αριθ. 136/27-3-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
(Α∆Α:ΒΙΞΕΩΕΗ-8Τ4) (Έγκριση της 3ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014) 
 

3. Την αριθ. 210/15-4-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
(Τρόπος ανάθεσης της «Μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου-
Αγ.Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας») 
 

4. Την εισήγηση του Προϊστάµενου της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Πληροφορικής & 
∆ιαφάνειας Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης κ.Βάϊου Ανυφαντή η οποία έχει 
ως εξής: 
  “Η σύνταξη της µελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου-
Αγ, Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας» και κατόπιν έγκριση αυτής 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, απαιτείται 
προκειµένου να εγκριθεί η συνταχθείσα «Πολεοδοµική Μελέτη επέκτασης και πράξης 
εφαρµογής θυλάκων Φαναρίου-Αγ, Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου 
Καρδίτσας». Οι περιοχές µελέτης των δυο αυτών µελετών ταυτίζονται.  

  Η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης εκπόνησης µελέτης από τους ∆ήµους παρέχεται 
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 [άρθρο 209 παρ.3 του 
ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α’ 114/8-6-2006)]. Σε 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. 

 Βάσει της αριθ. ∆17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-14/ΥΠΟΜΕ∆Ι/ΓΓ∆Ε το ανώτατο όριο 
ισχύος µελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης για την κατηγορία 20 (Γεωλογικές, 
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες) είναι 30925,00 € και εποµένως το ποσοστό 
30% αυτού είναι 9277,50 € χωρίς το ΦΠΑ.  
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  Η προεκτιµώµενη αµοιβή της συγκεκριµένης µελέτης, όπως προκύπτει από τις 
µονάδες φυσικού αντικειµένου και κυρίως την έκταση της περιοχής µελέτης, που 
είναι 210 στρέµµατα, και τον κανονισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών, προκύπτει 
8971,66 € χωρίς το ΦΠΑ, εποµένως µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση της µελέτης. 
Όµως, προτείνεται η µελέτη αυτή να εκτελεστεί µετά από έκπτωση (που θα γίνει 
αποδεκτή από το µελετητή µε την υπογραφή της σύµβασης) µε αµοιβή 6000,00 € 
χωρίς το ΦΠΑ ή 7380,00 € (µε το ΦΠΑ). 

  Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό έτους 2014 του 
∆ήµου Καρδίτσας (3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού) µε Κ.Α. 30-7413.0003, µε 
αιτιολογία «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου- Αγίου 
Νικολάου- Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 7380,00 € από 
ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

  Στα πλαίσια της µελέτης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ιευρυµένου ∆ήµου 
Καρδίτσας, περιλαµβάνεται η σύνταξη µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας σε 
κλίµακα χάρτη 1:5000 µε τις προδιαγραφές της αριθ. 37691/12-9-07 (ΦΕΚ 
1902Β/14-9-2007) απόφασης υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση προδιαγραφών για 
την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια 
των µελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ». Το µελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει τη µελέτη 
αυτή, έχει ήδη προβεί στη σύνταξη της γεωλογικής µελέτης, η οποία δεν εγκρίθηκε 
ακόµη.  

  Η υπόψη µελέτη «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου-Αγ, 
Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας» πρέπει να συνταχθεί σε κλίµακα 
1:1000 και να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε 
την αριθ. 16374/3696/15-7-1998 (ΦΕΚ 723Β/15-7-98) απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε «'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής 
καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές». Η περιοχή µελέτης 
περιλαµβάνεται στην περιοχή της µελέτης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
∆ιευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας. 

   Είναι προφανής η οµοιότητα των δυο παραπάνω µελετών και αρκετά στοιχεία που 
απαιτούνται για τη δεύτερη είναι ήδη στη διάθεση των µελετητών της πρώτης 
µελέτης, όµως απαιτείται η πύκνωση των στοιχείων και η προσαρµογή στην 
απαιτούµενη κλίµακα χάρτη και στις σχετικές προδιαγραφές. Εποµένως είναι δυνατή 
η εκπόνηση της υπόψη µελέτης από στέλεχος του ίδιου µελετητικού γραφείου µε 
οικονοµικότερη αµοιβή συγκριτικά µε την προϋπολογιζόµενη. 

   O µελετητής κ. Κωνσταντίνος Σελλούντος, Γεωλόγος, συµµετέχει στο µελετητικό 
γραφείο που ανέλαβε τη σύνταξη του γεωλογικής µελέτης του ΓΠΣ και είναι 
κάτοχος µελετητικού πτυχίου Β΄ τάξης στην κατηγορία µελετών αριθ. 20, εποµένως 
θεωρείται κατάλληλος να αναλάβει την εκπόνηση της υπόψη µελέτης. 

 Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούµαστε προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Καρδίτσας 

  1.Την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
θυλάκων Φαναρίου-Αγ, Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας» στο 
µελετητή κ. Κωνσταντίνο Σελλούντο, Γεωλόγο µε Μελετητικό Πτυχίο Β΄ τάξης στην 
Κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες) και Αρ. 
Μητρώου 16157, έναντι αµοιβής 7380,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, 
ο οποίος αφενός διαθέτει το ζητούµενο πτυχίο και την εµπειρία για την εκπόνηση 
της σχετικής µελέτης αφετέρου η προτεινόµενη αµοιβή είναι οικονοµικότερη 
συγκριτικά µε την προϋπολογιζόµενη. 
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  2.Την ψήφιση πίστωσης 7.380,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.0003 του 
ισχύοντος προϋπολογισµού, προκειµένου να γίνει δυνατή η πληρωµή της δαπάνης, 
που προέκυψε για την αµοιβή της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου-Αγ, Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου 
Καρδίτσας».” 

 
5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ'αριθµ.536/15-4-2014 
 
6. Tην πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής  Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Σταύρου για 
την  ανάθεση εκπόνησης της µελέτης “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων 
Φαναρίου- Αγ. Νικολάου- Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας” στο µελετητή κ. 
Κωνσταντίνο Σελλούντο  και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης  ποσού 7.380,00 € 
στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας . 
        
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
 
8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφάσισε οµόφωνα 
                                                  
1. Αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων 
Φαναρίου-Αγ, Νικολάου-Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας» στο µελετητή κ. 
Κωνσταντίνο Σελλούντο, Γεωλόγο µε Μελετητικό Πτυχίο Β΄ τάξης στην Κατηγορία 
20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές µελέτες) και Αρ. Μητρώου 16157, 
έναντι αµοιβής 7.380,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, ο οποίος αφενός 
διαθέτει το ζητούµενο πτυχίο και την εµπειρία για την εκπόνηση της σχετικής 
µελέτης αφετέρου η προτεινόµενη αµοιβή είναι οικονοµικότερη συγκριτικά µε την 
προϋπολογιζόµενη. 
 

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.380,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7413.0003 του  
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 µε αιτιολογία “Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου- Αγ. Νικολάου- Αγ. Παρασκευής του 
∆ήµου Καρδίτσας”. Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ  ΠΟΕ. 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
198/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ........... 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


