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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
461/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28/22-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 461/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-10-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Aριθ. Πρωτ.: 29195/25-10-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ανάθεση εκπόνησης:Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας - Υποέργο
I:”Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε Καλλιφωνίου”
(Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) και ψήφιση σχετικής
πίστωσης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28482/18-10-2013 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) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, 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 εκπόνησης:Τεχνική
βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας - Υποέργο I ”Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε Καλλιφωνίου ” (Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 20072013) και ψήφιση σχετικής πίστωσης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αριθ. πρωτ. 1463/16-5-2012 απόφαση ένταξης της πράξης “Τεχνική βοήθεια του
∆ήµου Καρδίτσας” µε κωδικό MIS 376496 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής”.
2.Το αριθ. πρωτ. 2261/12/Θ∆/ΙΠλε/4-5-2012 σύµφωνο αποδοχής όρων ένταξης της
πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ”Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής”.
3.Το αριθ. πρωτ. 9604/18-4-2013 έγγραφό µας προς τη ΜΟ∆ Α.Ε. για την επικαιροποίηση
του φυσικού αντικειµένου.
4.Το αριθ. πρωτ. 10846/8-5-2013 έγγραφο ∆ΤΥ ∆ήµου Καρδίτσας σχετικά µε την
αδυναµία εκπόνησης της µελέτης.
5.Το αριθ. πρωτ. 31705/6-8-2013 ΥΠΕΣ για τον καθορισµό προεκτιµώµενης αµοιβής
µελέτης που ανατίθεται µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
6.Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε
µε την υπ’αριθµ. 6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την
υπ’αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας –
Στ. Ελλάδας και αναµορφώθηκε µε την υπ’ αριθ.282/2013 απόφαση του ∆.Σ. (6η
αναµόρφωση) προκειµένου να συµπεριληφθεί νέα πίστωση ύψους 14.000,00 € στον
Κ.Α.:30-7413.0029 για την ανάθεση εκπόνησης µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου
Καρδίτσας - Υποέργο Ι: Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε
Καλλιφωνίου » (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013)
7.Την υπ’ αριθ. 552/10-7-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
8.Την εισήγηση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και έχοντας υπόψη την αδυναµία σύνταξης της
αναφερόµενης µελέτης από την ∆ΤΥ λόγω ιδιαίτερα φόρτου εργασίας για την εκπόνηση
άλλων µελετών για την ένταξη σε προγράµµατα χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, όπως και το
ότι η Τεχνική Βοήθεια έχει εγκριθεί σε όλους τους ∆ήµους της χώρας για το σκοπό των
εκπονήσεων µελετών για την προετοιµασία για τα προγράµµατα χρηµατοδότησης του
ΕΣΠΑ ή για την νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 πρέπει να προβούµε στην
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου 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. 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.
Στην προκειµένη περίπτωση και για το έτος 2013, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 10/43-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, το ανώτερο όριο αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης για την κατηγορία των
τοπογραφικών µελετών (κατηγορία 16) ανέρχεται στο ποσό των 50.360,00 € πλέον
Φ.Π.Α. (61.942,80 € µε Φ.Π.Α.). Εποµένως, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ήµων και
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Κοινοτήτων, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση µέχρι το ποσό των 15.108,00 € πλέον
Φ.Π.Α. (18.582,84 € µε Φ.Π.Α.).
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαι την ανάθεση εκπόνησης Υποέργο Ι: «Εκπόνηση
τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων ∆Ε Καλλιφωνίου» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013) καθώς και των σχετικών φακέλων στο µελετητή κ. Ψαλλίδα
Κωνσταντίνο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό µε Μελετητικό Πτυχίο Α΄ τάξης στην
Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφικές ) και Αρ. Μητρώου 24925, έναντι αµοιβής
14.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, ο οποίος αφενός διαθέτει το
ζητούµενο πτυχίο και την εµπειρία για την εκπόνηση των σχετικών µελετών αφετέρου η
προτεινόµενη αµοιβή είναι οικονοµικότερη συγκριτικά µε την προϋπολογιζόµενη”.
9.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Ψηφίζει πίστωση 14.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του ΚΑ 307413.0029 για το Υποέργο I ”Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε
Καλλιφωνίου” (Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικ. έτους 2013.
2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του Υποέργου I ”Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε Καλλιφωνίου” (Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 20072013) στο µελετητή κ. Ψαλλίδα Κωνσταντίνο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό µε
Μελετητικό Πτυχίο Α΄ τάξης στην Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφικές ) και Αρ.
Μητρώου 24925, έναντι του ποσού των 14.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
23%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
461/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

