
Σελίδα 1 από 3 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Οικονομική Επιτροπή 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 7802/31-7-2015 

Αριθμός Απόφασης 

115/2015 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 16
ης

/31-7-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Οικολογική Μελέτη Αρδευτικών 

έργων». 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 31/7/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7595/27-7-

2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αντώνη Γκουντάρα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος  4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπληρωματικό Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα 

Σοφλιού και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
 : Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Οικολογική Μελέτη Αρδευτικών 

έργων». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η κατασκευή αρδευτικών έργων για την κάλυψη των αναγκών της 

άρδευσης στους οικισμούς του Δήμου Αγιάς προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση υπηρεσιών προς τον 

αγροτικό και τοπικό πληθυσμό και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες άρδευσης. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του εδάφους και την ενδυνάμωση του γεωργικού 
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εισοδήματος που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και την 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

 

Προκειμένου όμως να εκπονηθούν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις άδειες χρήσεις νερού των 

αρδευτικών έργων, απαιτείται προηγουμένως η εκπόνηση της μελέτης: «Οικολογική μελέτη αρδευτικών 

έργων», η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2015.  

 

Επειδή 

1. υπάρχει η ανάγκη άμεσης εκπόνησης της μελέτης προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις 

άδειες άρδευσης της περιοχής 

2. το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων του Δ. Λαρισαίων με έγγραφό του δηλώνει αδυναμία εκπόνησης 

τέτοιων μελετών λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού)  

3. το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, επίσης, δηλώνει αδυναμία εκπόνησης τέτοιων μελετών 

λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού)  

4. οι διαδικασίες του N. 3316/05 περί Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

υπηρεσιών είναι χρονοβόρες  

5. σύμφωνα και 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  

6. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 με απόφαση της δημαρχιακής 

επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου 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 

7. σύμφωνα με τις διατάξεις της Έγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014 του Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων 

και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

8. το ποσό της ανάθεσης δεν υπερβαίνει τα όρια αμοιβών μελετών της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως αυτά 

καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7/ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01.04.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων  

9. την υπ’ αριθμ.98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

διατέθηκε η σχετική πίστωση στον κ.α. των εξόδων 02.25.7412.04, 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

1. Να αναθέσετε απευθείας τη μελέτη του έργου: «Οικολογική μελέτη αρδευτικών έργων» στην εταιρεία 

μελετών ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΝΑΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε., δ.τ. ECO-CONSULTANTS S.A., με έδρα 

επιχείρησης Αετιδέων 5, Τ.Κ. 15561 Χολαργό, ΑΦΜ 094354730 Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ Αθηνών, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 

357 μελετητικού πτυχίου τάξης Δ΄, κατηγορίας 27 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αμοιβή κατ’ 

αποκοπή 3.500,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.  

2. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- 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, 

- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 

- τις διατάξεις της Έγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014 του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων, 

- την υπ’ αριθμ. 7/ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01.04.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, 

Υποδομών και Δικτύων, 
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- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-

8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-

1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας, 

- το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (απόφαση 206/2014 

(ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς) και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον 

προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, 

- την υπ’ αριθμ. 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της 4
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και της 3
ης

 τροποποίησης του 

τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015», 

- την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 11
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- το από 17-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς περί αδυναμίας 

εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, 

- το υπ’ αριθμ. 54508/30-07-2015  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών -  Τμήμα Έργων – 

Υποστήριξης Δήμων του Δήμου Λαρισαίων περί αδυναμίας για τη σύνταξη της μελέτης, 

- την προσφορά του ανωτέρω μελετητή, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

  
Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Οικολογική μελέτη αρδευτικών έργων»  

στην εταιρεία μελετών ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΝΑΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε., δ.τ. ECO-

CONSULTANTS S.A., με έδρα επιχείρησης Αετιδέων 5, Τ.Κ. 15561 Χολαργό, ΑΦΜ 094354730 Δ.Ο.Υ  

ΦΑΕ Αθηνών, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 357 μελετητικού πτυχίου τάξης Δ΄, κατηγορίας 27 Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αμοιβή κατ’ αποκοπή 3.500,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον 

Κ.Α.Ε. 02.25.7412.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2015 και η οποία έχει διατεθεί (ψηφισθεί) με 

την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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