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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ακύρωση σύμβασης μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρεμάτων στην
περιοχή εγκατάστασης Φ/Β στην περιοχή του οικισμού Σωτήρα
Αμυνταίου».
Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5
και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 636/12-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με την αριθ. 32/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η
ανάθε σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Περιοχή
Εγκατάστασης Φ/Β στην Περιοχή του Οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 17.750,00 €.
Η από 10/01/2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου
αναφέρει:
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την οριοθέτηση των ρεμάτων που
χωροθετούνται στην δημοτική έκταση ‘Αμμορυχεία’ περιοχής Σωτήρα. Η
σύμβαση της μελέτης καθώς και η εκπόνησή της, έγινε με βάση το Ν.
4258/14 (ΦΕΚ 94/Α/2014).
Τα παραδοτέα της μελέτης στις 31.8.2016, ήταν τα προβλεπόμενα από τον
ανωτέρω νόμο, αλλά για να δοθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης του συνόλου
της έκτασης, ζητήθηκε να περιληφθούν επιπλέον των απαιτουμένων της
μελέτης και τα στοιχεία παλαιότερων κτηματογραφήσεων και διανομών της
περιοχής.
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Μεταγενέστερα και ενώ ήταν εν γνώσει της υπηρεσίας η αλλαγή του νόμου,
μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της περιφέρειας , εκδόθηκε η
απόφαση οικ140055 ‘Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου
του φακέλου Οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2
του ν. 4258 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης’
(ΦΕΚ 428/Β/15.2.2017).
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση, απαιτούνται αλλαγές στην μελέτη
οριοθέτησης, ώστε να είναι δυνατό να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες,
φάκελος οριοθέτησης για την έγκριση και έκδοση οριογραμμών. Αυτό γιατί
με την απόφαση, αφενός αλλάζουν οι προδιαγραφές των ελάχιστα
απαιτούμενων παραδοτέων μιας μελέτης οριοθέτησης, έτσι ώστε αυτά να
είναι αξιοποιήσιμα, αφετέρου αλλάζει και το περιεχόμενο των παραδοτέων.
Επομένως εφόσον, τα παραδοτέα της μελέτης που εκπονήθηκε δεν είναι
αξιοποιήσιμα από τον Δήμο για την οριοθέτηση,
Προτείνεται η λήψη απόφασης για την ακύρωση της σύμβασης της μελέτης
του θέματος.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου, στον οποίο εγγράφηκε η
δαπάνη της μελέτης του τίτλου με κωδικό ΚΑ:15.7413.012,
προϋπολογισμό 17.750,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16,
2. Την υπ’ αριθ. 32/19.1.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία ανατέθηκε η σύνταξη της αναφερόμενης μελέτης στον κ.
Γεώργιο Πηλείδη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό,
3. Την από 11.03.2016 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του
ανωτέρω μηχανικού για την εκπόνηση της μελέτης,
4. Την παράδοση της μελέτης, εμπρόθεσμα στις 31.8.2016, με το αρ.
πρωτ. 13434 εισερχόμενο έγγραφο,
5. Την επιστροφή της μελέτης μετά από έλεγχο ούτως ώστε να
περιληφθούν σε αυτήν και στοιχεία των όμορων ιδιοκτησιών βάσει και
του σχεδίου κτηματογράφησης αφενός αλλά και της πρόσφατης
διανομής εκτάσεων στην νότια πλευρά της υπό μελέτη έκτασης,
6. Την από 10/01/2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ακύρωση της από 11/03/2016, ημέρα Παρασκευή, σύμβαση
(16SYMV004009721 2016-03-16) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο
«Οριοθέτηση ρεμάτων στην Περιοχή εγκατάστασης Φ/Β στην περιοχή
του Οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου», καθώς τα παραδοτέα της μελέτης που
εκπονήθηκε δεν είναι αξιοποιήσιμα από τον Δήμο για την οριοθέτηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

