
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 1 από 4 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 

ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ  ΣΥΝΕ∆Ρ ΙΑΣΗΣ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  

Ηµεροµηνία συνεδρίασης :  18 Ιουνίου 2013 

Ηµέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ηµεροµ. επίδοσης πρόσκλησης : 14.06.2013 

Αριθµός µελών : 7 

Παρόντα µέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – ∆ήµαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γιώργος, Λουκάς ∆ηµήτρης, Παµφίλης 

Απόστολος 

Απόντα µέλη : 1 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παρούσας της Γραµµατέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης φακέλου µε τίτλο: «µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης εγκατάστασης 

διαχείρισης απορριµµάτων στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κερατέας 

Αρ. Απόφ.:91/2013 

Ο κος Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το θέµα περί 

«απευθείας ανάθεσης της σύνταξης φακέλου µε τίτλο: «µελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριµµάτων 

στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας» έθεσε υπόψη των µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής την από 10.05.2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ιστορικό 

1. Με το άρθρο 33, παρ. 1, περ. Β του Νόµου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/02-07-2003) 

εγκρίθηκαν οι κατάλληλες θέσεις για εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης 
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αποβλήτων στην Νοτιοανατολική Αττική. Οι θέσεις αυτές ήταν η θέση «Βραγόνι» 

Κερατέας – Λαυρεωτικής και η θέση «Λατοµείο Κυριακού» Κρωπίας. 

2. Με την υπ’ αριθ. 94/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λαυρεωτικής αποφασίστηκε 

να προταθεί η θέση «Αγ. Ιωάννης - Φοβόλες» Κερατέας, ως εναλλακτική λύση για την 

κατασκευή Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων των 

∆ήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και η ανάληψη ενεργειών για την νοµική 

και τεχνική επεξεργασία και τεκµηρίωση της προταθείσας λύσης. 

3. Με το άρθρο 28 παρ. 1 του Νόµου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19-02-2013) προστέθηκε 

στις κατάλληλες θέσεις και η θέση «Αγ. Ιωάννης - Φοβόλες» Κερατέας, µε την 

επιφύλαξη θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και µε τη ρητή επισήµανση ότι «Σε 

περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.∆.Α.) στη θέση «Φοβόλες» Κερατέας, η θέση 

«Βραγόνι» Κερατέας δεν συµπεριλαµβάνεται στις κατάλληλες θέσεις για τη Νότια - 

Ανατολική Αττική». 

∆εδοµένης της ευθύνης που ανέλαβε ο ∆ήµος Λαυρεωτικής για τη λήψη θετικής 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΟΕ∆Α για τη θέση «Αγ. Ιωάννης - Φοβόλες» 

Κερατέας και δεδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δεν διαθέτει το απαραίτητο ειδικό 

επιστηµονικό προσωπικό, είναι απαραίτητο να ανατεθεί κατεπειγόντως η σύνταξη 

Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, και η προώθησή του στις αρµόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των σχετικών 

εγκρίσεων. Για το λόγο αυτό 

Εισηγούµεθα 

Η ανάθεση της µελέτης µε τίτλο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

δηµιουργία Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στη θέση 

«ΦΟΒΟΛΕΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας  να γίνει µε τη διαδικασία του άρθρου 

209 παρ.3 του Ν. 3463(ΦΕΚ114/Α/2006) δηλαδή σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό 

γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου, στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές µελέτες) µε την 

προϋπόθεση ότι η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της παραπάνω 

µελέτης να µην υπερβαίνει το  30% του ανώτατου ορίου αµοιβής  πτυχίου της Α τάξης  

της ανωτέρω κατηγορίας, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση είναι 50.360,00 € (Εγκ. 

10/2013 µε αρ. πρωτ. ∆15γ/οικ/3676/4-3-2013 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι). 

Εποµένως η ανάθεση θα είναι νόµιµη όταν η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης δεν θα 

υπερβαίνει το παραπάνω όριο, το οποίο στην περίπτωση µας είναι 30%Χ 

50.360,00=15.108,00 €. 

Τούτο είναι και το ανώτερο όριο προσφοράς του προσφέροντος». 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η 

ανάθεση της µελέτης θα γίνει µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 σε µελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, πτυχίου τάξης 

Α’ ή Β’ µε την αµοιβή όλων των σταδίων της να µην υπερβαίνει το 30% του ανώτατου 

ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης µελέτης. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή της προσφοράς για την υποστήριξη του ∆ήµου 

Λαυρεωτικής στη σύνταξη φακέλου µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) στη θέση 

«Φοβόλες» της ∆.Ε. Κερατέας και την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

ανέρχεται σε 15.102,00 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη µελετητή. Στην πρόσκληση 

του ∆ήµου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε η κα Μαρία Χριστοπούλου 

Γεωλόγος, µε έδρα Σαπφούς 53, Καλλιθέα, µε ΑΦΜ 128048346, ∆.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, 

µε πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές µελέτες) και προσφορά ποσού 

15.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω προσφορά δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου 

αµοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την κατηγορία 27, όπως αυτό καθορίστηκε µε την 

εγκύκλιο 10 (αρ. πρωτ: ∆15γ/οικ/3676/04.03.2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

-  Την υπ’ αριθµ.2/11.01.2007 ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 

- Την  εγκύκλιο 10 (αρ. πρωτ: ∆15γ/οικ/3676/04.03.2013) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

- Τη µε ηµεροµηνία 10.05.2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την 

τεκµηρίωση της προεκτιµώµενης αµοιβής προσφοράς, 

- Την οικονοµική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασ ί ζ ε ι  κα τά  πλ ε ι οψηφ ί α  

Α. Αναθέτει τη σύνταξη φακέλου µε τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

δηµιουργία Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στη θέση 

«ΦΟΒΟΛΕΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας», στην κα Μαρία Χριστοπούλου 
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Γεωλόγο, µε έδρα Σαπφούς 53, Καλλιθέα, µε ΑΦΜ 128048346, ∆.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, µε 

πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές µελέτες), έναντι του ποσού των 

15.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά της, επειδή είναι 

οικονοµικά συµφέρουσα για το ∆ήµο. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο να υπογράψει τη σύµβαση ανάθεσης της µελέτης. 

Γ. ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 18.450,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7412.003 του  

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 για την εκπόνηση της 

µελέτης.  

∆. Το σχετικό χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου 

αναδόχου και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής Απόστολος Παµφίλης ψήφισε ΟΧΙ διότι διαφωνεί 

µε το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων. 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµήτρης Λουκάς ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας διότι 

το θέµα των απορριµµάτων είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
∆ήµαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 

Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 

Σαλίβερος Γιώργος, Λουκάς ∆ηµήτρης,  

Παµφίλης Απόστολος 

 
 
 
Πιστό απόσπασµα  
Λαύριο 19.06.2013 
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