
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 42/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 25-02-2013 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 

«Μελέτη σχεδιασµού και εφαρµογής συστήµατος αποκοµιδής στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆ήµου ∆ράµας». 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 25η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 11284/19-2-2013 
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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει το 
υπ΄ αριθµ. 10728/18-2-2013 έγγραφο της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης 
µελέτης που λέει τα εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση της πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη 
σχεδιασµού και εφαρµογής συστήµατος αποκοµιδής στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών ∆ήµου ∆ράµας»    

 
Στα πλαίσια  της υλοποίησης του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης 

απορριµµάτων σε επίπεδο περιφέρειας Α.Μ.Θ. και προκειµένου α) να λειτουργήσει το 
ταχύτερο δυνατόν το Κ∆ΑΥ του ∆ήµου ∆ράµας,  β) να σταµατήσει άµεσα η λειτουργία του 
ΧΑ∆Α Ταξιαρχών σύµφωνα µε τον Ν4042/2012 και γ) να αποκατασταθεί ο ΧΑ∆Α µε την 
υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας» που έχει ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ, απαιτείται η εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο την ορθολογική διαχείριση των 
απορριµµάτων, πρωταρχικό στάδιο της οποίας αποτελεί η οργάνωση και εφαρµογή ενός 
βιώσιµου συστήµατος συλλογής και µεταφοράς απορριµµάτων.  



Με δεδοµένο ότι για πρώτη φορά στον ∆ήµο ∆ράµας θα γίνει συνδυασµός 
δροµολογίων των οχηµάτων συλλογής και µεταφοράς (Ο.Σ.Μ.) των ανακυκλώσιµων και µη 
ανακυκλώσιµων στερεών αποβλήτων για την µεταφορά αυτών στο κέντρο διαλογής 
ανακυκλώσιµων υλικών (Κ∆ΑΥ) και στο περιβαλλοντικό πάρκο αντίστοιχα, η υφιστάµενη 
κατάσταση συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων χρήζει ριζικής 
βελτιστοποίησης, µε χρήση ειδικού λογισµικού σε Η/Υ, GPS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλιστεί : 

• η βελτιστοποίηση των δροµολογίων (routing) των οχηµάτων συλλογής και µεταφοράς των 
στερεών αποβλήτων,  

• η ελαχιστοποίηση του αριθµού των οχηµάτων συλλογής και µεταφοράς των στερεών 
αποβλήτων, 

• η καλύτερη διοικητική κατανοµή της περιοχής υπηρεσιών καθαριότητας του ∆ήµου σε 
υποπεριοχές (τοµείς), 

• η χρησιµοποίηση του κατάλληλου εξοπλισµού αποκοµιδής, 

• η (επανα)χωροθέτηση των κάδων συλλογής ανακυκλώσιµων και µη ανακυκλώσιµων 
στερεών αποβλήτων και 

• η διαµόρφωση προτάσεων για ξεχωριστή συλλογή και άλλων ρευµάτων αποβλήτων 
(πράσινα, ογκώδη κλπ)  
 
 Η εν λόγω µελέτη θα αποτελείται από τα εξής διακριτά παραδοτέα: 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ  1:   Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης συλλογής. 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2: Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος συλλογής 
απορριµµάτων. 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
 Α) τις διατάξεις  του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) (ΦΕΚ Α΄114) 

άρθρο 209, του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών ....»  και των  διατάξεων της ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 1162) «Έγκριση 
Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ.7 του άρθρου 4 του ν.3316/2005»,  
 Β) το ειδικής φύσης  αντικείµενο της εν λόγω µελέτης και µε στόχο την τεχνικά άρτια 
υλοποίησή των προβλεποµένων από τη µελέτη έργων, απαιτείται η ανάθεση της µελέτης  
σε έµπειρο µελετητή µε εξειδίκευση σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων και σε σύνταξη 
τεχνικών µελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προσόντα τα οποία δεν διαθέτει το 
επιστηµονικό προσωπικό του ∆ήµου ∆ράµας και 
 Γ) την προεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης  κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικό πτυχίο) 
που υπολογίζεται ως εξής: 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
(µε βάση την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257-9/8/2005  

1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ (27) 

Άρθρο  ΓΕΝ.4   
Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων 
ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης 

  
Η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης ενός επιστήµονα - µελετητή σύµφωνα µε 
 το άρθρο ΓΕΝ.4 
  

 Έτη εµπειρίας απασχολούµενου µελετητή= 

 Αµοιβή ανά ανθρωποηµέρα απασχόλησης= 

 Αριθµός επιστηµόνων =  

 Εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης (ηµέρες)= 

 Συντελεστής τκ = 

 Σύνολο αµοιβής µελέτης, Α= 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  



  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

  

1. ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΠΤΥΧΙΟΥ (27) 

1 ΓΕΝ.4 
Προτείνεται :  
α) η προεκτιµηµένη αµοιβή που ανέρχεται στο ποσό 8.243,40 € χωρίς Φ.Π.Α.        να διαµορφωθεί  
στο ποσό  των 8.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (9.963,00 µε ΦΠΑ) και να ψηφιστεί η πίστωση 9.963,00 µε ΦΠΑ 

 σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.01 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2013 και  
β) η απευθείας ανάθεση της εν λόγω µελέτης στον Ανδρέα Μεντζή  κάτοχο µελετητικού πτυχίου  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 27Α (Αρ. πτυχίου:  16407) και ΑΦΜ: 111236094 ∆ΟΥ:  Αµαρουσίου. 
 

Σηµειώνεται ότι η παραπάνω προεκτιµηµένη αµοιβή είναι σύννοµη µε τις 
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Ν.3463/06 αφού δεν ξεπερνά το 30% του ανώτατου 
ορίου αµοιβής της Α΄ τάξης πτυχίου για την κατηγορία 27, µε το ανώτατο όριο να 
ορίζεται ως εξής : 40.000 επί τον συντελεστή τκ, ο οποίος για το τρέχον έτος είναι ίσος 
µε 1,249 = 49.960,00 ευρώ. 
 Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης για το θέµα. 

 

Παρακαλώ ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Την απ’ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης της παρακάτω  µελέτης : 
«Μελέτη σχεδιασµού και εφαρµογής συστήµατος αποκοµιδής στερεών αποβλήτων 
και ανακυκλώσιµων υλικών ∆ήµου ∆ράµας». 

- στον Ανδρέα Μεντζή  κάτοχο µελετητικού πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 27Α (Αρ. 
πτυχίου:  16407) και ΑΦΜ: 111236094 ∆ΟΥ:  Αµαρουσίου -σε βάρος της 
πίστωσης µε ΚΑ Κ.Α. 20.7413.01 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 
έτους 2013. 

 
2. Εγκρίνει και ψηφίζει  πίστωση 9.963,00 µε ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.01 
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2013. 
  
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο . 
 
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 42/2013   

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                          ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                           
        
 
 

 


