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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 10-2-2012 

ΘΕΜΑ 3
ο έκτακτο

:  Aπευθείας ανάθεση της µελέτης «Ενεργειακή µελέτη 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων»   στον Βασίλειο Γκαβαλιά Μ-

Μ, µελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 14, µε συνολική αµοιβή 

4.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.73 του 

προϋπολογισµού 

                

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 10 του µηνός Φεβρουαρίου  2012 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ.9084/6-2-2012 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος   
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3o (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 9306/6-2-2012 έγγραφο της 
∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την απ’ ευθείας 
ανάθεση εκπόνησης µελέτης που λέει τα εξής:  
 
Προκειµένου  να προχωρήσουµε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  συστηµάτων στις στέγες του 3ου – 4ου 
Λυκείου και του 4ου Γυµνασίου,  είναι αναγκαία η  σύνταξη της σχετικής ενεργειακής µελέτης  και ειδικώτερα: 
          - ο καθορισµός της θέσης τοποθέτησης και του µεγέθους των πάνελ που θα αναπτυχθούν επί των 
στεγών, ώστε η προσδοκώµενη παραγωγή ενέργειας να είναι της τάξης των 10Κw (ανά σχολικό κτίριο) 
           - η σύνταξη των τευχών τόσο   για την  προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, όσο και για τις  
εργασίες τοποθέτησης  
          - η σύνταξη πλήρους σειράς σχεδίων για την υποβολή της πρότασης στη ∆ΕΗ και η παρακολούθηση 
της σχετικής διαδικασίας µέχρι την έγκρισή της. 
  



           Οι  προαναφερθείσες εργασίες σύνταξης της µελέτης δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν υπηρεσιακά 
για λόγους έλλειψης ανάλογης τεχνογνωσίας, σχετικών ειδικοτήτων προσωπικού, λογισµικού, χρόνου και   
ειδικού εξοπλισµού. Προτείνεται λοιπόν σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 209 του 
Ν.3463/06 (∆ΚΚ), η απευθείας ανάθεση των µελετών αυτών σε µελετητή Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, µε αµοιβή 
που δεν υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας 
µελέτης (ενεργειακές µελέτες – κατηγορία 14).   Το ανώτατο αυτό όριο  σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΟΜΕ∆Ι 
∆15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011 τεύχος Β’)  για κατηγορία µελέτης 14 ανέρχεται σε 40.807,00 
ευρώ, εποµένως το 30% είναι 12.242,10 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ). 
        Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

- Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Ενεργειακή µελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων»   
στον Βασίλειο Γκαβαλιά Μ-Μ, µελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 14, µε ΑΦΜ 044149455,   
µε συνολική αµοιβή 4.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.73 του 
προϋπολογισµού 

         Παρακαλούµε για την απόφασή σας.- 
 

και  καλεί  αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
      Έλαβε γνώση της πρότασης της υπηρεσίας 
Μειοψηφούντων των κ. Α. Χαραλαµπίδη και Χρ. Μαµσάκου,oι οποίοι εξέφρασαν 

την άποψη  ότι «ως παράταξη  κατανοούν την αναγκαιότητα  πραγµατοποίησης 
µελετών αλλά  διαφωνούν µε τον τρόπο ανάθεσης των µελετών»  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Κατά      Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
1.Την απ’ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης της παρακάτω  µελέτης : 
 

- «Ενεργειακή µελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων»   στον Βασίλειο Γκαβαλιά Μ-Μ, 
µελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 14, µε ΑΦΜ 044149455,   µε συνολική αµοιβή 4.700,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.73 του προϋπολογισµού 

 
2. Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες 

 

3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 24/2012 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


