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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 27  ΜΑΙΟΥ 2013

Από το πρακτικό 8/27-5-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Μαΐου  έτους 2013 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00΄  η

Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από   τη με

αριθμό  607/23-5-2013   πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους που συμμετέχουν

σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης:

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη   της

Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    

2. ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       

3. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

4. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

ΘΕΜΑ6o : Αριθ. Απόφ. 34/2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα είπε:

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΡ4-Ξ4Γ



Η Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Μονεμβασίας  με  το  υπ’  αριθμόν  6680/2013  έγγραφό της,
ύστερα από σχετικό έγγραφο του Δήμου μας, μας γνωστοποιείται η αδυναμία της υπηρεσίας για τη σύνταξη
της μελέτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ελαφονήσου»
συνολικού  προϋπ/σμού  40.000,00  EURO  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.23%  και  διαβιβάζονται
συνημμένα τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων, για τη σύνταξη της μελέτης σε ιδιωτικά
μελετητικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 28/80 και των διατάξεων του Ν. 3316/2005.

Πρόκειται για την εκπόνηση της μελέτης:΄΄ Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ελαφονήσου ΄΄ , η οποία θα
περιλαμβάνει:

1. Χωροταξική μελέτη κατηγορία 1
2. Πολεοδομική μελέτη κατηγορία 2
3. Γεωλογική μελέτη κατηγορία 20
4. Περιβαλλοντική μελέτη κατηγορία 27

Η ανωτέρω Μελέτη θα εκπονηθεί στα ακόλουθα στάδια:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, από
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες:

• Για την  σύνταξη  και  υποβολή  του  Α σταδίου  έξι  (6)  μήνες  από την  υπογραφή  του  ιδιωτικού
συμφωνητικού
• Για την σύνταξη και υποβολή του Β1 σταδίου έξι (6) μήνες από την έγκριση του Α σταδίου και την
ολοκλήρωση των απαραίτητων συμμετοχικών διαδικασιών
• Για την σύνταξη και υποβολή του Β2 σταδίου δύο (2) μήνες από την έγκριση του Β1 σταδίου και
την ολοκλήρωση των απαραίτητων συμμετοχικών διαδικασιών.

Ο χρόνος για την έγκριση του Α σταδίου και τις απαιτούμενες συμμετοχικές διαδικασίες εκτιμάται σε δυο
(2) μήνες, του Β1 σταδίου σε δυο (2) μήνες και του Β2 σταδίου σε τρεις (3) μήνες.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται  σε οκτώ (8) μήνες. Πέντε (5)
μήνες για την προκαταρτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που εκπονείται  κατά το Α στάδιο της
Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ και τρεις (3) μήνες για την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που εκπονείται κατά το
Β1 στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ.
Ο χρόνος για την έγκριση της προκαταρτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και τις απαιτούμενες
συμμετοχικές διαδικασίες εκτιμάται σε δυο (2) μήνες. 
Ο χρόνος για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και τις απαιτούμενες συμμετοχικές
διαδικασίες εκτιμάται σε δυο (2) μήνες. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η μελέτη εκπονείται  κατά το Α στάδιο της Μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του
μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. Ο χρόνος για την έγκριση της και τις απαιτούμενες
συμμετοχικές διαδικασίες εκτιμάται σε δυο (2) μήνες.

Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσό των 40.000,00 EURO συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
για πληρωμή του Φ.Π.Α. 23% και κατανέμεται ως εξής:

1. Χωροταξική μελέτη: 14.000 €
2. Πολεοδομική μελέτη: 8.000 €
3. Γεωλογική μελέτη: 10.000 €
4. Περιβαλλοντική μελέτη 27: 8.000 €

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΡ4-Ξ4Γ



Η καταβολή θα γίνεται με την παράδοση του κάθε σταδίου ως εξής:

* 30% με την παράδοση του Α’ Σταδίου
* 40 % με την παράδοση του Β1’ Σταδίου
* 30% με την παράδοση του Β2’ Σταδίου

Οι πληρωμές στον ανάδοχο ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3316/05.

Στον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 και στο  Κ.Α 30/7413.03 του σκέλους των εξόδων αυτού
υπάρχει γραμμένη πίστωση 40.000,00 EURO, η οποία θα διατεθεί από ιδίους πόρους του Δήμου για την
εκπόνηση  της  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο:  «Σύνταξη  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου  Ελαφονήσου»  από
πτυχιούχο Μελετητή ή Μελετητικό Γραφείο αναλόγων τάξεων πτυχίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. με απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής  επιτρέπεται  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  της  εκάστοτε  ισχύουσας  νομοθεσίας  περί
εκπόνησης μελετών, ή απευθείας ανάθεση της Μελέτης «Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ελαφονήσου»
σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου,  εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή
όλων των σταδίων της μελέτης δε υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανωτέρω ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄
τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

Κατόπιν  αυτού  απαιτείται  η  λήψη  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής,  για  την  απευθείας  ανάθεση  σε
πτυχιούχο Μελετητή ή Μελετητικό Γραφείο αναλόγων τάξεων πτυχίων της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μονεμβασίας, τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/80, τηρουμένων διατάξεων του Ν. 3316/2005 , κατά τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.
3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις
του Π.Δ./τος 28/80, τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/2006
του  Δ.Κ.Κ.  ,την  με  42/2013  μελέτη  -τεύχη  ανάθεσης   της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου
Μονεμβασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την  απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Σύνταξη  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου
Ελαφονήσου»  συνολικού  προϋπ/σμού  40.000,00  EURO  μαζί  με  το  Φ.Π.Α.,  στην  εταιρεία  μελετών
ENCODIA Σύμβουλοι  Μηχανικοί  ΕΠΕ,  κάτοχο  του  Αρίθμ.  μητρώου  823,  Μελετητικών  Πτυχίων,  Α
Τάξης , κατηγορίες Μελετών:

1. Χωροταξική μελέτη κατηγορία 1
2. Πολεοδομική μελέτη κατηγορία 2
3. Γεωλογική μελέτη κατηγορία 20
4. Περιβαλλοντική μελέτη κατηγορία 27

Η Μελέτη «Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ελαφονήσου» της οποίας η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν
υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ Τάξης που κάθε φορά ισχύει για
την  αντίστοιχη  κατηγορία  μελέτης,  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  –  Συγγραφή
Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μονεμβασίας, που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Ψηφίζουν πίστωση Σαράντα Χιλιάδες EURΟ (40.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30/7413.03 του σκέλους
των εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2013, για την καταβολή της δαπάνης εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ελαφονήσου».

Η ανωτέρω πίστωση  θα διατεθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΡ4-Ξ4Γ



Η απόφαση έλαβε α.α.   34 /2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 8/27  ΜΑΙΟΥ    2013 

που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

      

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ 

      ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ 

      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο    

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΡ4-Ξ4Γ


