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Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

για την απευθείας ανάθεση της Σύνταξης Φακέλου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης
Απορριμμάτων στη θέση «ΦΟΒΟΛΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας».

Ιστορικό
1. Με το άρθρο 33, παρ. 1, περ. Β του Νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/Ο2-07-2003)

εγκρίθηκαν οι κατάλληλες θέσεις για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων στην Νοτιοανατολική Απική. Οι θέσεις αυτές ήταν η θέση «Βραγόνι»
Κερατέα ς - Λαυρεωτικής και η θέση «Λατομείο Κυριακού» Κρωπίας.

2. Με την υπ' αριθ. 94/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαυρεωτικής αποφασίστηκε να
προταθεί η θέση «Αγ. lωάννης - Φοβόλες» Κερατέας, ως εναλλακτική λύση για την
κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης των Απορριμμάτων των Δήμων
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 Διαχείρισης
Αποβλήτων (αΕ.Δ.Α.) στη θέση «Φοβόλες» Κερατέας, η θέση «Βραγόνι» Κερατέας
δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατάλληλες θέσεις για τη Νόηα- Ανατολική Αττική».

Δεδομένης της ευθύνης που ανέλαβε ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη λήψη θετικής
περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΟΕΔΑ 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 Επιmώσεων (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 Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση «ΦΟΒΟΛΕΣ» της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας να γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 209 παρ.3 του Ν.
3463(ΦΕΚ114/Α/2006) δηλαδή σε mυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης
muxiou, 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 muxiou της Α τάξης της ανωτέρω κατηγορίας, το οποίο
στην προκειμένη περίmωση είναι 50.360,00 € (Εγκ. 1012013 με αρ. πρωτ. Δ15γ/oικl3676/4-3-
2013 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥπσΜΕ.ΔΙ).
Επομένως η ανάθεση θα είναι νόμιμη όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης δεν θα
υπερβαίνει το παραπάνω όριο, το οποίο στην περίmωση μας είναι 300/0Χ
50.360,00=15.108,00 €.
Τούτο είναι και το ανώτερο όριο προσφοράς του προσφέροντος.
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ΘΕΜΑ: Τεκμηρίωση Προεκτιμώμενης Αμοιβής της Προσφοράς για την υποστήριξη του Δήμου
Λαυρεωτικής στη σύνταξη Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη
θέση «Φοβόλες» της Δ.Ε. Κερατέας, και την έκδοση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Σύμφωνα με το άρθρο ΠΕΡ1Ο του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών,

σύμφωνα με το Ν. 3316/05 η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη Μελέτη Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων (ΜΔΣΑ) μιας Περιφέρειας της Χώρας, με εξυπηρετούμενο πληθυσμό φ ατόμων,

προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) = 160·φο.5

στην περίmωση που για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια δεν υφίσταται εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Για την ίδια περίmωση, εάν η Σ( φ) υπολογίζεται

μικρότερη από 90.000, τότε αυτή προσδιορίζεται ως ίση με 90.000.

Για τις ΜΔΣΑ που εκπονούνται στο πλαίσιο εηικαιροηοηση; εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, προσδιορίζεται

ενιαία τιμή ίση με το 5Ο% της παραπάνω περίmωσης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΛ.ΣΤΑΤ κατά την απογραφή του 2011 έχει

συνολικά 21.600 νόμιμους κατοίκους.

Με πρόβλεψη βάσει:

• αύξησης του πληθυσμού κατά περιόδους του έτους

• φυσική αύξηση του πληθυσμού κατά τις επόμενες δεκαετίες

υπολογίζεται μελλοντική αύξηση του πληθυσμού κατά 65%, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του Δήμου

Λαυρεωτικής να ανέρχεται στους 35.640 κατοίκους.

Χρησιμοποιώντας τον τύπο του άρθρου ΠΕΡ.1Ο, όπως δίνεται παραπάνω για φ=35.640 και

λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο εηκαιροηοηοη; εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ,

προκύmει ότι η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής ανέρχεται στις δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν

δύο ευρώ (15.102,00 €).


