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14REQ001892303 2014-02-26
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 01/2014 της Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για
την εκπόνηση

Βυθοµετρικής αποτύπωσης-ψηφιοποίησης βυθού (βυθοµέτρηση και σύνταξη

διαγραµµάτων βυθοµετρήσεων) θαλάσσιας λεκάνης λιµένα Χερσονήσου»
Σήµερα την 7η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00µ.µ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε
Τακτική

Συνεδρίαση στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου, Αγίας Παρασκευής &

Ναυάρχου Νεάρχου 1, στο Λιµένα Χερσονήσου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 104/03.02.2014
πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα Μέλη του Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 95 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν:

1

Σέγκος Ιωάννης

Πρόεδρος ∆.Σ.

1

Σταυρουλάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

2

Βουράκης Ιωάννης

Μέλος ∆.Σ.

2

Μαστοράκη Μαρία-Χριστίνα

Μέλος ∆.Σ.

3

Καψής Βασίλειος

Μέλος ∆.Σ.

4

Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ

Μέλος ∆.Σ.

5

∆ρόσου Ζαχαρένια

Μέλος ∆.Σ.

Παρούσα ήταν η κα Αρβανίτη Αικατερίνη, µόνιµη υπάλληλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου
(Ν.Π.∆.∆.), κλάδου ∆Ε1 µε βαθµό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

Αριθµός Απόφασης 19/2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για
την εκπόνηση

Βυθοµετρικής αποτύπωσης- ψηφιοποίησης βυθού (βυθοµέτρηση και σύνταξη

διαγραµµάτων βυθοµετρήσεων) θαλάσσιας λεκάνης λιµένα Χερσονήσου»

Ο Πρόεδρος εισηγείται το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου τα παρακάτω:
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Η υλοποίηση µελέτης βυθοµέτρησης (σύνταξη των διαγραµµάτων βυθοµέτρησης και ψηφιοποίηση του βυθού της
λιµενολεκάνης Λιµένα Χερσονήσου αλλά και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής) αποτελεί µία από τις βασικότερες
υποστηρικτικές µελέτες που απαιτούνται για την αξιολόγηση, την κατάδειξη και τον σχεδιασµό των λιµενικών
έργων (εσωτερικών, εξωτερικών, εκβάθυνσης, συντήρησης) αλλά και προαπαιτούµενο εργαλείο για την υλοποίηση
του ερευνητικού έργου που το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα εκπονήσει για λογαριασµό του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου µε το υπ’ αρ. πρωτ. 1187/24.10.2013 έγγραφο του απηύθυνε αίτηµα
προς το ∆ήµο Χερσονήσου/∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την σύνταξη-εκπόνηση της εν λόγω µελέτης. Ο
∆ήµος Χερσονήσου µε το υπ’ αρ. πρωτ. 2908/2014 έγγραφό του εξέφρασε την αδυναµία εκπόνησης της µελέτης
και συνέταξε την σχετική προεκτίµηση αµοιβής προκειµένου το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο

Χερσονήσου να

προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης για την εκπόνηση της Βυθοµέτρησης. Η µελέτη ανήκει στην κατηγορία 16
Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές) του
άρθρου

2

του

Ν.3316/2005.

συµπεριλαµβανοµένου

Η

προεκτιµώµενη

αµοιβή

υπολογίστηκε

στο

ποσό

των

14.420,29€

ΦΠΑ 23% ενώ η αµοιβή µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ είναι 11.723,81€ ποσού

µικρότερου από το 30% της αµοιβής για Α’ τάξης πτυχίου (0,3*50.360,00€ = 15.108,00€) για την κατηγορία 16
(Μελέτες τοπογραφίας) όπου εντάσσεται η µελέτη βυθοµέτρησης.
Για την εκπόνησή της θα κληθούν µελετητές ή γραφεία µελετών, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩ∆Ε,
κάτοχοι της Α’ τάξης πτυχίων στην κατηγορία 16 εφόσον η ανάθεση γίνει µε διαγωνισµό, ή οποιασδήποτε τάξης
πτυχίου στην περίπτωση που γίνει απευθείας ανάθεση. Η δαπάνη θα ενταχθεί στον ΚΑ:30/7/74/741/7413.0010
«Βυθοµέτρηση και σύνταξη διαγραµµάτων βυθοµετρήσεων θαλάσσιας λεκάνης», όπως έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου έτους 2014 µε εγγεγραµµένη πίστωση ποσού
15.000,00€.

Σύµφωνα µε το άρθρο 269, παρ 1 του Π∆ 410/1995, ορίζονται τα εξής:
Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης εργασίας του δήµου ή
κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο οποιασδήποτε 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 ισχύει κάθε φορά 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. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά
ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και τους συνδέσµους δήµων και κοινοτήτων. Οι ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις είναι δηµοτικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς εµπίπτουν στη διάταξη αυτή. Τα όρια
των µελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.∆. 798/1978 και την απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως ισχύει
κάθε φορά, για κάθε έτος. Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης , ισχύουν τα όρια πτυχίων της εγκύκλιου µε
αριθµό 10/2013 ∆15γ /οικ/3676/4-3-2013 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Στην παραπάνω Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών τα
όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου των κατηγοριών µελετών 16 (Μελέτες τοπογραφίας) όπου εντάσσεται η µελέτη
βυθοµέτρησης είναι 0,3*50.360,00€ = 15.108,00€, ποσόν µέχρι του οποίου µπορεί να γίνει η ανάθεση-µελέτη µε
απ’ ευθείας ανάθεση.
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Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαστε για:
1. Την έγκριση της υπ’ αριθµό ΑΑΥ 58/03.02.2014 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
2. Την έγκριση εκτέλεσης της µελέτης µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεση
3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 14.420,29€ για την κάλυψη της δαπάνης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος και έλαβε υπόψη τα εξής:
1.

Την υπ’ αρ 1/2014 τεχνική µελέτη (Α∆ΑΜ: 14REQ001876589) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Χερσονήσου , προεκτιµώµενης αµοιβής 14.420,29€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%).

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) ΦΕΚ Α 114 όπως τροποποιήθηκε από τη παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263).

3.

Τις διατάξεις του Ν.3316/2005

4.

Τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και Ν.3852/20106

5.

Τον

Κανονισµό Προεκτιµώµενων

Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ.

∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ∆Ε. όπως έχει τροποποιηθεί –βελτιωθεί και ισχύει.
6.

Η υπ΄ αρ. εγκύκλιος 10/2013 ∆15γ /οικ/3676/4-3-2013 της Γενικής Γραµµατείας

∆ηµοσίων Έργων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
7.

Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ Α’285) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

8.

Την ύπαρξη εγγεγραµµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό Εσόδων - Εξόδων, του έτους 2014 και
συγκεκριµένα στον Κ.Α. 30/7/74/741/7413.0010 «Βυθοµέτρηση και σύνταξη διαγραµµάτων βυθοµετρήσεων
θαλάσσιας λεκάνης" µε εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 15.000,00€ στον οποίο θα ενταχθεί η αναφερόµενη
δαπάνη.

9.

Η υπ΄ αρ. εγκύκλιος 10/2013 ∆15γ /οικ/3676/4-3-2013

της Γενικής Γραµµατείας

∆ηµοσίων Εργων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
10. Την υπ’ αρ. ΑΑΥ58/03.02.2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
11. Το υπ’ αρ. 2908/2014 έγγραφό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου για την αδυναµία
εκπόνησης της µελέτης και συνέταξε την σχετική προεκτίµηση αµοιβής προκειµένου το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Χερσονήσου να προχωρήσει στη σύναψη η µη δυνατότητα υλοποίησης της αναφερόµενης µελέτης
από ων υπηρεσιών από το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.
12. Τη αναγκαιότητα άµεσης εκτέλεσης των περιγραφόµενων υπηρεσιών και µετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθµό ΑΑΥ58/03.02.2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύεται
πόσο 14.420,29€ σε βάρος του ΚΑ 30/7/74/741/7413.0010 «Βυθοµέτρηση και σύνταξη διαγραµµάτων
βυθοµετρήσεων θαλάσσιας λεκάνης» του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων έτους 2014 µε εγγεγραµµένη
πίστωση ποσού 15.000,00€.
2. Εγκρίνει την υπ’ αρ. µελέτη 1/2014 µελέτη (Α∆ΑΜ : 14REQ001876589) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου για τη βυθοµέτρηση και σύνταξη διαγραµµάτων βυθοµέτρησεων θαλάσσιας
λεκάνης λιµένα Χερσονήσου.
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3. Η ανάθεση της µελέτης θα γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Χερσονήσου και µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
4. Ψηφίζει

πίστωση

30/7/74/741/7413.0010

ποσού

14.420,29€

συµπεριλαµβανόµενου

ΦΠΑ

(23%)

σε

βάρος

του

ΚΑ

«Βυθοµέτρηση και σύνταξη διαγραµµάτων βυθοµετρήσεων θαλάσσιας λεκάνης» του

Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων έτους 2014, µε εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 15.000,00€
5. Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, θα εκδοθούν στο όνοµα του δικαιούχου και θα εξοφληθούν από την
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Χερσονήσου.

Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο κ. Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ και η κα ∆ρόσου Ζαχαρένια τοποθετούµενοι
πρότεινε να ζητηθούν τρεις οικονοµικές πρόσφορες.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης για τον κατά νόµο έλεγχο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 19/2014
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:
Σέγκος Ιωάννης

Βουράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
Καψής Βασίλειος, Μέλος ∆.Σ.
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.
∆ρόσου Ζαχαρένια, Μέλος ∆.Σ.

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σέγκος Ιωάννης

4

