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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       105/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης/ 6-9-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 6ο : Απευθείας  ανάθεση  μελέτης  περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων/Τεχνικής 
Έκθεσης του έργου με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης και προστασίας 
του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα την  6η Σεπτέμβρη 2011  ημέρα  Τρίτη και ώρα 
9:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   ύστερα από την 
13645/2-9-2011  πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουντάρας Αντώνης - Πρόεδρος 1. Βόγιας Δημήτριος - Μέλος
2. Πατσάς Κυριάκος  - Αντιπρόεδρος που δεν προσήλθε αν και
3. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος       κλήθηκε νόμιμα
4. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος  - Μέλος
6. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  τα  πρακτικά  της  οποίας  τηρούνται  από  το 
δημοτικό υπάλληλο Μπουρνάκα Γιάννη.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε  και  παραβρίσκεται  ο  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:

«Στις  άμεσες  προοπτικές  του  Δήμου  είναι  η  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Έργα 
αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του  
Δήμου  Αγιάς»  και  η  υποβολή  πρότασης  για  την  ένταξή  του  στο  μέτρο  226:  
«Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης». 
Για  το  σκοπό  αυτό  απαιτείται  η  εκπόνηση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  
κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες).
Η μελέτη έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων 2011 με την υπαριθμ.204/2011 
απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  
έργων έτους 2011».
Η  δαπάνη  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  έχει  εγγραφεί  στον  κωδικό  αριθμό  
02.30.7413.51  του  δημοτικού  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  με  την  
υπαριθμ.205/2011 με τίτλο «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011».
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Επειδή:
1. υπάρχει η ανάγκη άμεσης εκπόνησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υποβολή πρότασης και την  
ένταξη  του  έργου  στο  πλαίσιο  του  μέτρου  226:  «Αποκατάσταση  Δασοκομικού  
Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης»,

2. η  ΤΥΔΚ  με  έγγραφό  της  δηλώνει  αδυναμία  εκπόνησης  τέτοιων  μελετών  λόγω  
φόρτου  εργασίας,  έλλειψης  κατάλληλου  εξοπλισμού,   έλλειψης  προσωπικού  και  
εμπειρίας σε ανάλογες μελέτες και

3. οι διαδικασίες του N. 3316/05 περί Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης  
μελετών και παροχής υπηρεσιών είναι χρονοβόρες 
και σύμφωνα:

1. με την υπ’ αριθμ.312/2005 γνωμοδότηση του Α΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου  
του κράτους ο Νόμος  3316/2005 δεν κατήργησε τη διάταξη του άρθρου 269 του  
Π.Δ.410/95 και

2. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 Ν. 3463/06, με τις οποίες ορίζεται ότι με  
απόφαση  της  δημαρχιακής επιτροπής  και  πλέον  οικονομικής  επιτρέπεται,  κατά  
παρέκκλιση των διατάξεων της  εκάστοτε  ισχύουσας νομοθεσίας  περί  εκπόνησης  
μελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε  
πτυχιούχο  μελετητή  ή  μελετητικό  γραφείο  Α  ή  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, 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,
εισηγούμαι :

1. να διαθέσουμε την απαιτούμενη πίστωση και να αναθέσουμε απευθείας τη μελέτη  
Μ.Π.Ε.  του  έργου  «Έργα  αποκατάστασης  και  προστασίας  του  καμένου  
Δημοτικού  Δάσους  Μελιβοίας  του  Δήμου  Αγιάς»  στον  μελετητή  Μπούτλα  
Ιωάννη, κάτοικο Πρινιάς Αγιάς, με Α.Μ. μελετητή 202541, κατηγορίας 27, τάξη Α΄,  
ΑΦΜ 064072659, Δ.Ο.Υ Αγιάς με αμοιβή κατ’ αποκοπή 2.900,00€  πλέον Φ.Π.Α. 

2. να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
• τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
• τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του  άρθρου 253  Ν. 3463/06,
• τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 28/80,
• τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 άρθρο 209 του Ν. 3463/06,
• την απόφαση Υπ.Υποδ.Μετ.& Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011,
• τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78,
• τη βεβαίωση της ΤΥΔΚ, περί αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της μελέτης και
• την  υπαριθμ.205/2011 απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  με  τίτλο 

«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

Αποφασίζει ομόφωνα

• Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων / Τεχνικής Έκθεσης κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) του 
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έργου  με  τίτλο:  «Έργα  αποκατάστασης  και  προστασίας  του  καμένου 
Δημοτικού  Δάσους  Μελιβοίας  του  Δήμου  Αγιάς»   στο  δασολόγο  Μπούτλα 
Ιωάννη, κάτοικο Πρινιάς Αγιάς με Α.Μ. μελετητή 202541 κατηγορίας 27 τάξη Α΄ 
ΑΦΜ 064072659  Δ.Ο.Υ Αγιάς με το ποσό των 2.900€ + Φ.Π.Α. 23%  667,00€ 
= 3.567,00€.

• Διαθέτει  πίστωση  3.567,00€.σε βάρος του κωδικού αριθμού  02.30.7413.51  του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

• Τα οικεία χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου.
• Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε 60 ημέρες χωρίς να υπολογίζονται 

τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τις εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

• Η μελέτη θα εκπονηθεί  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και  ότι  εκδοθεί 
μεταγενέστερα. 

• Σκοπός της μελέτης είναι η εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / 
τεχνικής  έκθεσης  του  έργου  «Έργα  αποκατάστασης  και  προστασίας  του 
καμένου  Δημοτικού  Δάσους  Μελιβοίας  του  Δήμου  Αγιάς»  και  πιο 
συγκεκριμένα την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή την τεχνική έκθεση  για 
την αναδάσωση των καμένων στο Δημοτικό δάσος Μελιβοίας στις ζώνες όπου 
δεν  υπάρχει  φυσική  αναγέννηση  και  την  κατασκευή  φραγμάτων  βάρους  στα 
ρέματα που διέρχονται από το καμένο δάσος Μελιβοίας για την συγκράτηση των 
φερτών υλικών, την συγκράτηση του νερού και την αποφυγή πλημμυρών.

• Η μελέτη θα παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
• Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ 

που βαρύνει το δήμο.
• Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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