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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
408/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  04-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
408/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

23ο / 04-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.: 21232/06-09-2012 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                             
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Ανάθεση σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 
Αµµοληψίες σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας και ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

12:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20715/31-08-2012  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4  Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ανάθεση 
σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αµµοληψίες σε επιλεγµένες 
περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 18325/20-7-2012 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μαρκινού 
Αθανάσιου η οποία έχει ως εξής: 
“Στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, υφίσταται ένα εκτεταµένο δίκτυο 
αγροτικής και δηµοτικής οδοποιϊας, το οποίο εξυπηρετεί τις µεταφορικές ανάγκες των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, συνδέοντας την πόλη της Καρδίτσας µε τους γύρω 
οικισµούς, αλλά και επιτρέπει την προσπέλαση προς τις αγροτικές περιοχές του ∆ήµου. 
 Λόγω της µεγάλης έκτασης του οδικού δικτύου, καθίσταται συχνά ιδιαίτερα 
δύσκολη η τακτική συντήρησή του σε όλο του το εύρος, µε αποτέλεσµα πολλά τµήµατα 
του δικτύου να βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Η δυσχερής αυτή κατάσταση πολλών 
τµηµάτων του οδικού δικτύου επιδεινώθηκε αισθητά µετά και τη πρόσφατη εκτεταµένη 
περίοδο βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, γεγονός που επιβάλλει την άµεση 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οδικών αυτών τµηµάτων. 
 Σηµειώνεται ότι η συντήρηση του δικτύου αγροτικής και δηµοτικής οδοποιϊας 
πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας µέσω ιδίων πόρων και 
αποτελεί µια σηµαντική οικονοµική δαπάνη. Έχοντας όµως υπόψιν την τρέχουσα έλλειψη 
οικονοµικών πόρων του ∆ήµου, αλλά και την άµεση ανάγκη εκτέλεσης των 
προαναφερόµενων εργασιών συντήρησης, καθίσταται επιτακτική η εκτέλεσή τους µε όσο 
το δυνατόν οικονοµικότερο τρόπο. Επιπλέον, δεδοµένου ότι το κόστος προµήθειας των 
απαιτούµενων υλικών (αµµοχάλικα κλπ.) για τις εργασίες συντήρησης του δικτύου είναι 
ιδιαίτερα υψηλό, απαιτείται η εφαρµογή άλλων λύσεων και ειδικότερα η εξόρυξη των 
απαιτούµενων υλικών από επιλεγµένες θέσεις στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
 Η σχεδιαζόµενη αυτή δράση προτείνεται να αποτελέσει ένα έργο µε τίτλο 
“ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”, το οποίο θα 
υλοποιηθεί µε ιδίους πόρους του ∆ήµου Καρδίτσας και το οποίο θα οδηγήσει στη λήψη 
επαρκούς ποσότητας εδαφικών υλικών για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών 
συντήρησης στο αγροτικό και δηµοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής και κατ' επέκταση θα 
συµβάλλει στην αποκατάσταση της προσβασιµότητας και την επίλυση των προβληµάτων 
κυκλοφορίας. 
 Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται προηγουµένως η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) 
“Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
υπουργείου περιβάλλοντος” και της Υπουργικής Απόφασης 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 
21/Β/13-1-2012) “Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 
(Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011)”. Προκειµένου να ληφθεί η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για 
την κατασκευή του έργου, απαιτείται η σύνταξη και υποβολή φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, αλλά και φακέλου του Προκαταρκτικού 
Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) πριν την υποβολή της ΜΠΕ. 
 Η αναγκαιότητα άµεσης εκτέλεσης του προαναφερόµενου έργου, δεδοµένης και 
της καλλιεργητικής περιόδου κατά την οποία είναι επιτακτική η ανάγκη µετακίνησης 
κυρίως στο αγροτικό οδικό δίκτυο, συνεπάγεται την άµεση εκπόνηση των ζητούµενων 
µελετών κάτι που δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε την προβλεπόµενη από τη Νοµοθεσία 
διαδικασία προκήρυξης µελετών, η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 
 Όπως γνωρίζετε, στο ∆ηµοτικό Κώδικα προβλέπεται η απευθείας ανάθεση της 
εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α' και Β' 
τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου 
Α' τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, 
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για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και 
που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η 
επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. 
 Στην προκειµένη περίπτωση και για το έτος 2012 το ανώτερο όριο αµοιβής πτυχίου 
Α' τάξης για την κατηγορία των περιβαλλοντικών µελετών (κατηγορία 27) ανέρχεται στο 
ποσό των 25.150 € πλέον ΦΠΑ (30.934,50 € µε Φ.Π.Α.), οπότε επιτρέπεται η απευθείας 
ανάθεση µέχρι το ποσό των 7.545,00 € πλέον Φ.Π.Α. (9.280,35 € µε Φ.Π.Α.). 
Σηµειώνεται ότι η πραγµατική προεκτιµώµενη αµοιβή της συγκεκριµένης µελέτης ξεπερνά 
το µέγιστο αυτό ποσοστό. 
 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούµαι την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” στη µελετήτρια κα. Αλεξίου Ελένη, Msc Πολιτικό Μηχανικό µε 
Μελετητικό Πτυχίο Α' τάξης στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και Αρ. 
Μητρώου 22020, έναντι αµοιβής 4.900,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, η 
οποία αφενός διαθέτει το ζητούµενο πτυχίο και την εµπειρία για την εκπόνηση της 
σχετικής µελέτης αφετέρου η προτεινόµενη αµοιβή είναι οικονοµικότερη συγκριτικά µε 
την προϋπολογιζόµενη.” 
 
2.Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. 
 
3.Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. 
 
4.Τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 και 3463/2006. 
 
5.Το Π.∆. 541/1978. 
 
6.Την απόφαση ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε/ΓΕΝ ∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε Πρωτ. ∆15/οικ./5961 
ΦΕΚ 1200/Β/11-4-2012. 
 
7.Την υπ’ αριθ. 654/17-5-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
8.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
                                              Αποφάσισε  οµόφωνα 
 
1.Αναθέτει απευθείας την µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Αµµοληψίες 
σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας” στην µελετήτρια κα Αλεξίου Ελένη,  Msc 
Πολιτικό Μηχανικό µε Μελετητικό Πτυχίο Α' τάξης στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές 
Μελέτες) και Αρ. Μητρώου 22020, έναντι του ποσού των 4.900,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
2.Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.0019 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2012 για την αντιµετώπιση 
δαπάνης εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Αµµοληψίες 
σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας”. 
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Σηµείωση: Κατά τη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης απουσίαζε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
408/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα 06 -  09-  2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 
 

  


