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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ζαγορά 16-01-2015
Αριθ.Αποφ. 13/2015
Αριθ. πρωτ. 913

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: «Περί απ’ ευθείας ανάθεσης σύνταξης της µελέτης: ‘∆ιαχειριστική
Μελέτη του δάσους περιόδου 2015-2019 της Τ.Κ. Μουρεσίου του ∆ήµου
Ζαγοράς Μουρεσίου’ συνολικής αµοιβής 4.400,00€ & ψήφιση αντίστοιχης
πίστωσης»
Στη Ζαγορά, σήµερα, 16η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 93/1201-2015 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 επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα έξη (6) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης εξέθεσε ότι:
Προκειμένου να συνεχιστεί η διαχείριση του δάσους, να ανανεωθεί το
ξυλαπόθεμα και να καλύπτονται οι ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καύσιμη
ύλη απαιτείται η σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δάσους Μουρεσίου, του Δήμου
Ζαγοράς Μουρεσίου, περιόδου 2015-2019, βάσει των προδιαγραφών που θέτει
το αρμόδιο Δασαρχείο Βόλου.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 με απόφαση
της δημαρχιακής επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση
της εκπόνησης μελέτης του Δήμου 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 ισχύει κάθε φορά 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. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσμους
Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην προκειμένη περίπτωση η μελέτη ανήκει στη κατηγορία 24-Δασικές μελέτες για
την οποία ισχύει [ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17-02-2014] ανώτατο όριο Α΄
τάξης ίσο με 14.844€. Οπότε το 30% του ποσού είναι 4.453,20 και είναι μεγαλύτερο
της προσφερόμενης και προεκτιμώμενης αμοιβής.
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω η Οικονομική Επιτροπή να προβεί:
Α] Στην απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης της παραπάνω μελέτης στον κ. Πολύμερο
Σταύρο, Δασολόγο Μελετητή κάτοχο πτυχίου Μελετητή Δασικών Μελετών με
αριθμό μητρώου μελετητή 23448, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, ήτοι κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών σε πτυχιούχο μελετητή οποιασδήποτε τάξης
πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή [4.400,00€] δεν υπερβαίνει σε ποσοστό
το τριάντα στα εκατό του ανώτατου ορίου αμοιβής [4.453,20€] .
B] Στην ανάληψη της σχετικής πίστωσης.
Και ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο. Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του προέδρου, την οικονομική προσφορά του κου Πολύμερου
Σταύρου που επισυνάπτεται και την αναγκαιότητα εκπόνησης της παραπάνω
μελέτης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναθέτει απευθείας την σύνταξη της μελέτης: ‘∆ιαχειριστική Μελέτη του δάσους

Μουρεσίου περιόδου 2015-2019 της Τ.Κ. Μούρεσι, του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου στον κ. Πολύμερο Σταύρο, Δασολόγο Μελετητή, κάτοχο πτυχίου
Μελετητή Δασικών Μελετών με αριθμό μητρώου μελετητή 23448, κατηγορίας 24
& 27 Α΄ τάξης, με έδρα το Πουρνάρι Λάρισας, με αμοιβή 4.400,00€ [μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ] ίση με την προεκτιμώμενη αμοιβή.
Β. Ψηφίζει αντίστοιχη πίστωση εις βάρος του ΚΑ 00.6117.03 προϋπολογισμού
2015 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να εξοφληθεί ο ανάδοχος
μελετητής.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
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