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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  259/2015    

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ,   
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ,  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00  €,  (ΚΑ 
30/7411.003-ΣΑΤΑ).

Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 28909/6-11-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα  μέλη  αυτής  τακτικά  και  αναπληρωματικά  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Τακτικό μέλος
4. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.
3. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος
   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης  μετά  από  πρόσκληση  παραβρέθηκε  στην  συνεδρίαση  ο  Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως 
εξής:
    Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209 για την απευθείας ανάθεση μελετών.
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης άρθρο 72
3) Την αριθ. 229/2015 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 24η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2015, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 6.000,00 € με Κ.Α. 30/7411.003, 
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για  την  «Αρχιτεκτονική  αποτύπωση,  νομιμοποίηση,  αδειοδότηση  και  τεχνική  μελέτη  λειτουργίας 
κλειστού κολυμβητήριου Έδεσσας» με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

4) Το Τεύχος Προεκτιμόμενης Αμοιβής της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ. Έδεσσας.
5) Την αδυναμία σύνταξης από την Τεχνική Υπηρεσία της παραπάνω μελέτης. 

            Εισηγούμαι την ανάθεση της μελέτης «Αρχιτεκτονική αποτύπωση, νομιμοποίηση, αδειοδότηση και 
τεχνική μελέτη λειτουργίας κλειστού κολυμβητήριου Έδεσσας» σε ιδιώτη μελετητή με πτυχίο κατηγορίας 6  
(Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων) στο ποσό των 6.000,00 € (με τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τον αναλυτικό 
υπολογισμό αμοιβής.  

Η εκτέλεση της παραπάνω μελέτης μπορεί  να γίνει  με απευθείας ανάθεση σε 
ιδιώτη. 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει  
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση αφού έλαβε 
υπόψη της τις εισηγήσεις του Προέδρου της και της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την   με α/α 
639/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις σχετικές αναφερόμενες 
διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας αναθέτει απευθείας 

σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου  209 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων)  και  τις  σχετικές  γνωμοδοτήσεις  που  αναφέρονται  στο  σκεπτικό  της 
παρούσας, στον κ. Παπαζήση Χαράλαμπο του Ιωάννη, Δομοστατικό Μηχανικό, με ΑΦΜ 
-076558988-, έδρα την οδό Πυθαγόρα 40 Έδεσσα, και με αριθ. Μητρώου -25815- που 
έχει πτυχίο μελετητή στην κατηγορία -6-, την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης όπως 
αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η  αμοιβή  της  παραπάνω  μελέτης  ορίζεται  στο  ποσό  των  έξι  χιλιάδων  ευρώ 
(6.000,00€)  με τον  ΦΠΑ που δεν υπερβαίνει  σε  ποσοστό  τα τριάντα  στα  εκατό  του 
ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη 
κατηγορία  μελέτης  και  θα  βαρύνει  τη  με  ΚΑ  02.30.7411.003  πίστωση  του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Το μέλος κι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζει 
παρών κατά την ψηφοφορία για την λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40 π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 259/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 11-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
 -Δ/νση Τ.Υ.&Π. κα Ελισάβετ Αντωνιάδου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Δ/νση Τ.Υ.&Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο.
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