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Νο 22/01-11-2011
Αριθ.Αποφ. 226/2011
ΘΕΜΑ: Επιλογή διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης επικαιροποίησης
υφιστάμενων μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)
Μολάων.
Στους Μολάους, σήμερα, την 01-11-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την 24205/26-10-2011 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 επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.Μαυρομιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαμπος
6.Μαρούσης Χαράλαμπος
7.Χαραμής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3017/25-06-2004 σύμβαση με τίτλο «Μελέτη Βιολογικού
καθαρισμού Δήμου Μολάων» όπου εκπονήθηκαν όλες οι απαραίτητες
μελέτες (Προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων , Τοπογραφική μελέτη , Τεχνική προμελέτη και τεύχη
δημοπράτησης)για την ωρίμανση του εν λόγω έργου.
 Την υπ΄αριθ. πρωτ. 5879/14-03-2011 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών
όρων (Α.Ε.Π.Ο) του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου για το έργο « Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Μολάων».

 Το από 30-3-2011 αίτημα χρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ
με τίτλο
«Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων» για συγχρηματοδότηση στα
πλαίσια του ΕΣΠΑ.
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2στ. του ν.3316/2005 όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3481/2006 όπου , «Επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης μόνο στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
‘’….στ) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με
συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) ή σύμβαση
παροχής υπηρεσιών μέχρι 15.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) .Για την υπογραφή της
σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου σχετικά
με την συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, αφενός λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρονικού
διαστήματος από την εκπόνηση της Τεχνικής προμελέτης και των τευχών
δημοπράτησης που συνοδεύτηκε στο ενδιάμεσο από αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου , και αφετέρου λόγω της έκδοσης της ΑΕΠΟ που μεσολάβησε έκτοτε ,
αλλά και λόγω των απαιτήσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος , καθίσταται
αναγκαία η ανάθεση μελετητικού αντικειμένου με βάση τις διατάξεις του ν.
3316/2005 , για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών (προμελέτη και
τεύχη δημοπράτησης).
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι το θέμα της διαχείρισης λυμάτων των
οικισμών που θα εξυπηρετηθούν από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Μολάων , είναι εξαιρετικά σημαντικό και υπάγεται στις περιπτώσεις Οικισμών Γ΄
προτεραιότητας της ΚΥΑ 5673/400/97 που έπρεπε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του
2005 να εξυπηρετούνται από Ε.Ε.Λ, επιπλέον σε περίπτωση που ακολουθηθεί η
ανάθεση της μελέτης με βάση της διατάξεις του ν. 3316/2005 για διαδικασίες
ανοικτού διαγωνισμού , ο κατά κανόνας μεγάλος χρόνος που απαιτείται , για την
προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης καθιστά
εξαιρετικά επισφαλή την έγκαιρη υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου, άρα
λοιπόν το θέμα για λόγους , τόσο περιβαλλοντικής προστασίας όσο και δημόσιας
υγείας αλλά και εναρμόνισης με την περιβαλλοντική νομοθεσία (εθνική και
κοινοτική) είναι εξαιρετικά επείγον.
Για τους ανωτέρω λοιπόν λόγους προτείνω , ότι για την επικαιροποίηση των
υφιστάμενων μελετών (Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης )των Ε.Ε.Λ
Μολάων , η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την ανάθεση του ως άνω μελετητικού
αντικειμένου είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης , με βάση το άρθρο 10 παρ.(2στ) του ν.
3316/2005 .Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά:
Τα μέλη της Ο.Ε αφού άκουσαν την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβαν
υπόψη τους τις διατάξεις του ν. 3316/2005 και μετά από διαλογική συζήτηση :
Αποφασίζουν

ομόφωνα

Ότι για την επικαιροποίηση των μελετών του έργου « Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων» προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω συνδρομής επείγουσας
περίπτωσης όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

