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Αξηζ.Απνθ. 2/2012
ΘΔΜΑ: Καηαθύξωζε ε κε ηωλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν [ Μειέηε επηθαηξνπνίεζεο
πθηζηάκελωλ κειεηώλ εγθαηαζηάζεωλ
επεμεξγαζίαο ιπκάηωλ (ΔΔΛ)
Μνιάωλ].
ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ 09-01-2012 εκέξα Δεπηέξα

θαη ώξα 10:30 π.κ.

ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 126/04-01-2012
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ηα παξαθάησ κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.Σξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)

ΑΠΟΝΣΔ
Καλείο

2.Χξηζηάθνο ηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)
3.Ιαηξόπνπινο Δεκήηξηνο
4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
5.Λύξαο Χαξάιακπνο
6.Μαξνύζεο Χαξάιακπνο
7.Χαξακήο Αληώλεο
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θ. Δειήγηαλλε Νηθόιαν.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΕ εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
αλέθεξε ηα εμήο:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2ζη. ηνπ λ.3316/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην λ. 3481/2006 όπνπ , «Επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο κε
δηαπξαγκάηεπζε , ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο κόλν ζηηο
αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
‘’….ζη) Όηαλ ζπληξέρεη επείγνπζα πεξίπησζε γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε
ζπλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή κέρξη 30.000 επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ή ζύκβαζεο
παξνρήο ππεξεζηώλ κέρξη 15.000 επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.). Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο απαηηείηαη γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά

κε ηε ζπλδξνκή ηεο επείγνπζαο πεξίπησζεο θαη ζρεηηθή αλαγγειία κε ηα θξίζηκα
ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο (πνζό ζύκβαζεο, αλάδνρνο θ.ιπ.), ε νπνία απνζηέιιεηαη
πξνο δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Ε.Ε. δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
ηελ ππνγξαθή. Η θαζνξηζκέλε από ηελ ππεξεζία πξνεθηηκώκελε ακνηβή
απνηειεί ην αλώηαην όξην ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ. Με βάζε ηελ
παξνύζα δηάηαμε κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ από ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη' έηνο
κία ή πεξηζζόηεξεο ζπκβάζεηο κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ, ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη πνζνζηνύ 10% ησλ πηζηώζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα αλάζεζε ζπκβάζεσλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ.
πκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο
απηήο είλαη άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα.
πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Ε:
 Σελ αξίζκ. 226/2011 Α.Ο.Ε κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε όηη γηα ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ « Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο
Λπκάηωλ Μνιάωλ» πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ιόγσ ζπλδξνκήο επείγνπζαο
πεξίπησζεο, αθνύ πξώηα δεηεζεί γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπ επείγνληνο.
 Σν ππ΄αξηζ. πξση. 2551/30-11-2011 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ έξγσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζύκθσλα κε ην νπνίν καο δηαβηβάδεηαη ε
ζύκθσλε γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πεξί πξνθήξπμεο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν
« Δπηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελωλ κειεηώλ
εγθαηαζηάζεωλ
Δπεμεξγαζίαο
ιπκάηωλ
(Δ.Δ.Λ)
Μνιάωλ»
κε
πξνεθηηκώκελε ακνηβή 29.621,70€ πιένλ ΦΠΑ 23% ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2ζη ηνπ άξζξνπ 10 «Δηαδηθαζία αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε»
ηνπ λόκνπ 3316/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3481/2006.
 Σελ αξηζ. 267/2011 ΑΟΔ πεξί θαζνξηζκνύ όξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα
ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν [Επηθαηξνπνίεζε
πθηζηάκελσλ κειεηώλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (Ε.Ε.Λ)
Μνιάσλ.
 Σν από 30-12-2011 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην
νπνίν θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη εμήο :

Α/Α

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ

1.
2.
3.

ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ
ENVIROPLAN Α.Δ
HYDROMENT

ηε ζπλέρεηα ε Επηηξνπή δηαγσληζκνύ άλνημε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο νη
νπνίεο έρνπλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο σο εμήο:

1.

Μ Δ Ι Ο Γ Ο Σ Η 

ΠΟΟΣΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

ENVIROPLAN Α.Δ

45,11%

2.

ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ

5%

3.

HYDROMENT

2%

Mε ην αλσηέξσ Πξαθηηθό ηεο, ε Επηηξνπή καο γλσξίδεη όηη κεηνδόηεο είλαη ε
εηαηξεία ENVIROPLAN Α.Ε ε νπνία πξνζέθεξε ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά
(κηθξόηεξε δαπάλε κεηά ηελ έθπησζε) ήηνη : 16.260,00€ πιένλ ΦΠΑ .
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ , ν θ. Πξόεδξνο αλέθεξε όηη: «Η πξνζθνξά ηνπ ηειηθνύ
κεηνδόηε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ ( 45,11% )», εηζεγνύκαη ινηπόλ λα αλαηεζεί ε
αλσηέξσ κειέηε ζηελ εηαηξεία ENVIROPLAN Α.Ε κε έθπησζε ( 45,11% ).
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, έιαβε
ππόςε ηεο ηελ 226-267/2011 Α.Ο.Ε., ην Πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ, ηα
ινηπά ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηε κειέηε <<Επηθαηξνπνίεζε
πθηζηάκελσλ κειεηώλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (Ε.Ε.Λ) Μνιάσλ >>,
ην γεγνλόο όηη ε κειέηε πξέπεη άκεζα λα εθπνλεζεί πξνθεηκέλνπ ην έξγν κε ηίηιν
«Απνρέηεπζε θαη επεμεξγαζία ιπκάησλ Μνιάσλ» λα εληαρζεί ζην ΕΠΠΕΡΑΑ θαη
έιαβε ππόςε ηεο ,ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3316/2005 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε .
Α π ν θ α ζ ί δ ε η

ν κ ό θ ω λ α

 Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο από
30-12-2011 δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν <<
Δπηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελωλ κειεηώλ εγθαηαζηάζεωλ Δπεμεξγαζίαο
ιπκάηωλ (Δ.Δ.Λ) Μνιάωλ >> ζηελ εηαηξεία ENVIROPLAN Α.Ε κε έθπησζε
45% επί ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ,ήηνη 16.260,00€ πιένλ ΦΠΑ.
 Δηαζέηεη πίζησζε 20.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 25-7413.006
θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012.

ηνπ ππό

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη
πην θάησ.

όπσο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΡΙΥΔΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΑ ΜΔΛΗ
1)ΥΡΙΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ
2)ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ
3)ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
5)ΜΑΡΟΤΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
6)ΥΑΡΑΜΗ ΑΝΣΩΝΗ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο Γξακκαηέαο Ο.Δ.
Γειήγηαλλεο Νηθόιανο

