
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ:   Α)  Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ (συµπεριλαµ- 
    βανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη  
    για  την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  

  Β)   Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την  
    κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». 
 
Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών 

(2) Την υπ’ αρ. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016» 

(3) Το υπ’αριθµ. 13805/13-10-2015 έγγραφο ΕΥ∆ΑΠ 
(4) Την από 7-11-2015 Βεβαίωση Αδυναµίας της ∆ιευθύντριας Τ.Υ. εκπόνησης της 

µελέτης. 
(5) Την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015   απόφαση του Υπ. 

Οικονοµιας, Υποδοµων, Ναυτιλιας & Τουρισµου-Γενικη Γραµµατεια Τ. 
Υπ.Υ.Με.∆ι. Γεν. ∆/Νση ∆ιοικ. Υποστηριξης,  περί της Aναπροσαρµογής τιµής 
συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών  για το έτος 2015, που ισχύει έως 20-3-2016. 

(6) Τον από 18/11/2015 Υπολογισµό Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης της Μελέτης 
που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

 
Με το (3) σχετικό έγγραφό της, η ΕΥ∆ΑΠ προκειµένου να προχωρήσει στον έλεγχο της 

Οριστικής Υδραυλικής «Μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. 
Παρασκευής-Αγ. Αγγέλων-Φασίδερι ∆.Κ. Άνοιξης» ζήτησε την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας-
µελέτης για τη στατική µελέτη του δοµικού µέρους και των αντιστηρίξεων των αντλιοστασίων. 

Με το από 7-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δηλώνεται η αδυναµία 
σύνταξης της  ανωτέρω µελέτης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου και µη ύπαρξης 
απαραίτητου εξοπλισµού.  

 Για το λόγο αυτό προτείνουµε την ανάθεση της µελέτης σύµφωνα µε το Ν.3316/05 και το 
Ν.3463/06 όπου είναι δυνατή η απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης µε µέγιστη αµοιβή το 30% της 
Α’ τάξης πτυχίου για την κατηγορία Μελετών Γεωτεχνικά. Σύµφωνα µε το (6) ανωτέρω έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η αµοιβή της µελέτης του θέµατος εκτιµάται σε 
17.768,01€ (συµπ/νου ΦΠΑ 23%). Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκαν τρεις οικονοµικές 
προσφορές για τη συγκεκριµένη µελέτη, τις οποίες θέτουµε υπόψη σας. 

 Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης» στο µελετητικό γραφείο 
“Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ” αντί ποσού 15.990,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, το οποίο 
κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά. 
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Προκειµένου να ανατεθεί και να ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης, παρακαλούµε όπως 
εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 15.990,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%) στον Κ.Α. 25.7412.0059 “Γεωτεχνικές µελέτες- έρευνες στις θέσεις των 
αντλιοστασίων των έργων αποχ. Ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης ” Οικονοµικού Έτους 2016. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται όπως: 

1. Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 15.990,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στον Κ.Α.  25.7412.0059 “Γεωτεχνικές µελέτες- έρευνες 
στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχ. Ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης ” 
Οικονοµικού Έτους 2016 

2. Εγκρίνει την ανάθεση  της «Γεωτεχνικής µελέτης για την κατασκευή των αντλιοστασίων 
ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»  στο µελετητικό γραφείο “Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ”:  
µε επαγγελµατική έδρα: Εµµ. Παπαδάκη 19, Ν. Ηράκλειο, Τ.Κ. 14121,τηλ. 210 
2709620, µε ΑΦΜ: 099753860 Α.Μ : 591, που διαθέτει Ε’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην 
κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) για σύνολο δαπάνης 15.990,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

3. Εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Συνηµµένα:  

 
1. Τεύχος Προεκτίµησης  Αµοιβής Εκπόνησης Μελέτης 
2. Οικονοµική Προσφορά  Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ 
3. Οικονοµική Προσφορά  Αλεξανδρή Χρήστου 
4. Οικονοµική Προσφορά  Κεραµιδά Ευτύχιου 
5. Το (3) σχετικό 
 

Κοινοποίηση: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Tµήµα Λογιστηρίου 
Ε.∆.: 
1. Γενικό Αρχείο 
2. ∆/νση Τ.Υ. 
3. Φ. Έργου 
4. Φ. Εισηγήσεων 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, 
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 

 
 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


