
AΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 19/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την  τετάρτη  (4η)  Ιουλίου  2016,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  12:00  στo

Δημoτικό  Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε  τακτική  συvεδρίαση,  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 8897/27-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω

απουσίας του  τακτικού  μέλους  κ.  Βασιλάκη Αθανάσιου,   παραβρέθηκε το αναπληρωματικό

μέλος ο  κ. Ζαγγίλας  Δημήτριος.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.  Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2  Δημητριάδης  Χρήστος,  3.  Τσινάς

Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε., 4. Ζαγγίλας Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ζαβράκογλου  Άγγελος,  2.Καραφουλίδης  Αναστάσιος,  3.Κανταράς  Αναστάσιος

τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 22ο Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης

για  το  έργο  “Χώρος  υποδομής  κινητών  μονάδων  για  την

προσωρινή  αποθήκευση  και  επεξεργασία  μη  επικίνδυνων

ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε

Χαλκιδικής” 

Αριθμός Απόφασης: 129

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι πρέπει να

ληφθεί  απόφαση  για  απευθείας  ανάθεση  της  προαναφερόμενης  μελέτης,  σε  ιδιώτες  μελετητές

παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.  3316/2005 σύμφωνα με την  312/2005 γνωμοδότηση του Α’

Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών έργων με το υπ’ αριθ. 8924/27-06-2016 έγγραφό της,

δηλώνει  αδυναμία  σύνταξης  μελέτης  με  τίτλο:  «Χώρος  υποδομής  κινητών  μονάδων για  την

προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων του

Δήμου  Πολυγύρου  Π.Ε  Χαλκιδικής»  λόγω   φόρτου  εργασίας  &  έλλειψης  ειδικευμένου

προσωπικού.
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Σύμφωνα με την 312/05 γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο

Δήμος Πολυγύρου μπορεί να αναθέσει απευθείας κατά παρέκκλιση του Ν. 3316/05 την εκπόνηση

μελετών σε ιδιώτες μελετητές εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30%

του  ανωτάτου  ορίου  αμοιβής  πτυχίου  Α’ Τάξης.  Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  της  μελέτης  δεν

υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  του  ανώτατου  ορίου  αμοιβής  πτυχίου  Α’ τάξης  και  είναι

κατηγορίας 27, Περιβαλλοντικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Προτείνω η ανάθεση να γίνει στην μελετήτρια  Αγγελή Σοφία, Α.Φ.Μ. 128971272, Χημ.Μηχ/κος,

κατηγορία 27, Περιβαλλοντικές Μελέτες, η οποία είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου, Α.Μ. 24922,

με προεκτιμώμενη αμοιβή 620,00 € με Φ.Π.Α 24%

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  έχοντας  υπόψη  τις

διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. & το υπ’ αριθ.  8924/27-06-2016 της Δ/νσης Τεχν.

Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης «Χώρος υποδομής κινητών μονάδων για

την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων

του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε Χαλκιδικής»

Β.  Αναθέτει  απευθείας  στην  μελετήτρια  Αγγελή  Σοφία,  Α.Φ.Μ.  128971272,  Α.Μ.   24922,  την

σύνταξη  μελέτης  «Χώρος υποδομής κινητών μονάδων για την προσωρινή αποθήκευση και

επεξεργασία  μη επικίνδυνων  ΑΕΚΚ και  ογκωδών  αποβλήτων  του  Δήμου Πολυγύρου Π.Ε

Χαλκιδικής» με προεκτιμώμενη αμοιβή 500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Γ. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 620,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7412.022  με τίτλο

«Χώρος υποδομής  κινητών  μονάδων  για  την  προσωρινή  αποθήκευση και  επεξεργασία  μη

επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε Χαλκιδικής» & στο

όνομα του δικαιούχου.

 Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησε το τακτικό μέλος της Ο.Ε.  Τσινάς Αργύριος.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   129/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  4η  Ιουλίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                       

  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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