
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  

Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 43.911,00€  για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης με 

τίτλο : «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου 

– Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου»  

Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής 

ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. 

Στεφάνου»  

 

Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών 

(2) Τις υπ’ αρ. 228/15 & 241/15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

τεχνικού προγράμματος και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2016 αντίστοιχα.    

(3) Την παρ.3 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 

(4) Την από 9-11-2015 Εντολή του Αντιδημάρχου ΤΥ, Υποδομών, Χωροταξίας και 

Πολεοδομίας για  την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή 

δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – 

Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου» 

(5) Την ΔΝΣα/οικ. 21409/ΦΝ 439.6/1-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΕΗ465ΦΘΘ-ΩΗΦ) «Απόφαση ορίων 

αμοιβών μελετών έτους 2015», η οποία ίσχυε έως 20-3-2016 

(6) Την ΔΝΣα/οικ. 10757/ΦΝ 439.6/15-2-2016 (ΑΔΑ: 7Θ754653ΟΞ-ΧΤΥ) «Απόφαση ορίων 

αμοιβών μελετών έτους 2016», η οποία ισχύει από 21-3-2016 έως 20-3-2017 

(7) Την Δ17α/06/90/ΦΝ433γ Εγκύκλιο 13 του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: 64321-ΧΦΖ) με θέμα  

«Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών» 

(8) Τον από 25/11/2015 Υπολογισμό Προεκτίμησης Αμοιβής Εκπόνησης της Μελέτης που 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

(9) Την 10033/15-4-16 επικαιροποίηση υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών λόγω 

αλλαγής του τκ από 21-3-2016 

 

Α) Προκειμένου να ανατεθεί και να ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης του θέματος, παρακαλούμε 

όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 43.911,00€  στον Κ.Α. 25.7412.0026  

Οικονομικού Έτους 2016. 

Β) Στις 9-11-2015 ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, Υποδομών, Χωροταξίας και Πολεοδομίας ζήτησε εγγράφως 

από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου την άμεση σύνταξη μελέτης με τίτλο: ‘Μελέτη 

για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – 

Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου’ για την ολοκλήρωση της οποίας θα ληφθεί θετική γνωμοδότηση 

από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου 140 του Ν.4070/12. Με το από 25-11-15 έγγραφο 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δηλώνεται η αδυναμία σύνταξης της υδραυλικής μελέτης 

λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και της μη ύπαρξης του απαραίτητου εξοπλισμού στην 

Υπηρεσία.   

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Δροσιά:  25-4-2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                   Α.Π.  -  10904 - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγ. 

Τηλ.: 2132140127 

 



Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση της μελέτης σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 2 του Π.Δ. 28/80 σε 

ιδιώτη μελετητή. Σύμφωνα με το Ν.3316/05 και το Ν.3463/06 είναι δυνατή η απ’ ευθείας ανάθεση της 

μελέτης με μέγιστη αμοιβή το 30% της Α’ τάξης πτυχίου για την κατηγορία  (13) Μελέτες Υδραυλικών 

Έργων, το 30% της Α’ τάξης πτυχίου για την κατηγορία (16) Μελέτες Τοπογραφίας και το 30% της Α’ 

τάξης πτυχίου για την κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες ήτοι 14.436€ πλέον ΦΠΑ 23% ανά 

κατηγορία μελέτης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω (8) και (9) σχετικά, η αμοιβή των επιμέρους μελετών του 

θέματος εκτιμάται σε: 14.423,97€ για την κατηγορία (16),  14.435,27€ για την κατηγορία (13) και  

7.737,99€ για την κατηγορία (27) σύνολο 36.597,23€ πλέον ΦΠΑ 23% και 45.014,59€ με ΦΠΑ 23%. Στο 

πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκαν τρεις οικονομικές προσφορές για τη συγκεκριμένη μελέτη, τις 

οποίες θέτουμε υπόψη σας. 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος στην Τεχνική 

Εταιρεία  Μελετών - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ για το ποσό των 43.911,00€ με ΦΠΑ 23%, η 

οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά. 

   

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στα παρακάτω: 

 

1. Να  εγκρίνει τη δαπάνη και να διαθέσει τη σχετική πίστωση ύψους 43.911,00€ στον Κ.Α. 

25.7412.0026 Οικονομικού Έτους 2016 για την: ‘Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής 

ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. 

Στεφάνου’ 

 

2. Να εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ‘Μελέτη για την κατασκευή δικτύου 

απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη δ.κ. 

Αγ. Στεφάνου’  στην Τεχνική Εταιρεία  Μελετών - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 

095316090 και δ/νση Μηθύμνης 34, 112 57 Αθήνα που διαθέτει Ε’ τάξης μελετητικό πτυχίο στην 

κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), Ε’ τάξης μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 16 (Μελέτες 

Τοπογραφίας) και Β’ τάξης μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) για 

σύνολο δαπάνης 43.911,00€ με ΦΠΑ 23%. 

 

3. Να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο ΤΥ, Υποδομών, Χωροταξίας και Πολεοδομίας  για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης 

 
Συνημμένα:   

1. Τεύχος Προεκτίμησης  Αμοιβής Εκπόνησης Μελέτης  

2. Επικαιροποίηση υπολογισμού αμοιβών λόγω αλλαγής τκ  

3. Οικονομική Προσφορά ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΥΜΒ. ΜΗΧ. ΕΠΕ 

4. Οικονομική Προσφορά σύμπραξης μελετητών Τσουκαλά Γ. – ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ 

5. Οικονομική Προσφορά σύμπραξης Παπαθανασοπούλου Μ. – Κρασσά Αυγεροπούλου Στ. 

 

 
Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Φ. Έργου/Μελέτης 

4. Φ. Εισηγήσεων  

5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

     Tμήμα Λογιστηρίου 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, 

Χωροταξίας και Πολεοδομίας 

 

Λυρούδιας Ευάγγελος 

Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


