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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 19
ης

/24-9-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 5
ο
 : Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη για 

την αναγνώριση του ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινο Νερό Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 24/9/2015, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 9566/19-9-2015 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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος 

7. Ριζούλης Στέφανος, 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 και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
 : Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη για 

την αναγνώριση του ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινο Νερό Δήμου Αγιάς». 

 

 

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 αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής του Κόκκινου Νερού και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 16655/2006 (ΦΕΚ 1932/Β/29.12.2006) “Διαδικασία αναγνώρισης 

ιαματικών φυσικών πόρων”, Παράρτημα ΙΙ “Περιεχόμενο Υδρογεωλογικής Μελέτης”, όπως τροποποιήθηκε 

με τις νεότερες Υ.Α. 17414/2009 (ΦΕΚ 2215/Β/2.10.2009), Υ.Α. 1721/2013 (ΦΕΚ 188/Β/4.2.2013), Υ.Α. 
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22527/2014 (ΦΕΚ 2997/Β/6.11.2014), απαιτείται η εκπόνηση γεωλογικής – υδρογεωλογικής μελέτης, 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 

αναγνώρισης της Ιαματικής Πηγής του Κόκκινου Νερού 

2. το Τμήμα έργων – υποστήριξης Δήμων με το υπ’ αριθμ 68434/21-9-2015 έγγραφό της δηλώνει αδυναμία 

εκπόνησης τέτοιων μελετών λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού)  

3. η Τεχνική Υπηρεσία 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. το ποσό της ανάθεσης δεν υπερβαίνει τα όρια αμοιβών μελετών της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως αυτά 

καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/5961/3-04-2012 (ΦΕΚ 1200/11-04-2012, Τεύχος Β΄) απόφαση του 

Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. 

 

εισηγούμαι  με απόφασή μας: 

Α. να αναθέσουμε απευθείας τη μελέτη: «Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη για την αναγνώριση του 

ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινο Νερό Δήμου Αγιάς» στην  μελετήτρια Αμπλιανίτη Παναγιώτα του Ηλία, 

Γεωλόγο, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 22340 μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄, Κατηγορίας 20 και τάξης Α΄, 

Κατηγορίας 27 με ΑΦΜ 122891377, ΔΟΥ Λαμίας και αμοιβή κατ’ αποκοπή 7.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

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

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής .κ. Καλαγιάς Γρηγόριος δήλωσε ότι: «Δόθηκαν αρκετά χρήματα για το έργο 

αυτό και δεν έχει τελειώσει. Γιατί ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών δεν έκανε ο ίδιος τη μελέτη; Αυτή η πηγή 

είναι αναγνωρισμένη εδώ και χρόνια και τώρα ζητάνε από εμάς να κάνουμε μελέτη και να την αναγνωρίζουμε. 

Δώσαμε 350.000€ για την ανάδειξη των ιαματικών πηγών χωρίς να έχει γίνει αυτή η μελέτη; Δεν το 

καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θα ψηφίσω “παρών”». 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Αναστασίου Ιωάννης δήλωσε ότι: «Καταψηφίζω αφού πρόκειται για απευθείας 

ανάθεση». 

 

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, 

- 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-

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000007145_N0000022436_S0000105299
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1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας, 

- το γεγονός ότι το παραπάνω έργο δεν είχε ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (απόφαση 

206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς) και δεν είχε παραβλεφθεί 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», με την οποία εντάχθηκε το παραπάνω έργο στο τεχνικό 

πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους, 

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

«Έγκριση 11
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, από την οποία προκύπτει η 

αδυναμίας εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, 

- το υπ’ αριθμ. 68434/21-9-2015  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Έργων – 

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

- την προσφορά του ανωτέρω μελετητή, 

- το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος δήλωσε «παρών», 

- την τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής κ. Αναστασίου Ιωάννη, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει: 

- Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη για την 

αναγνώριση του ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινο Νερό Δήμου Αγιάς», στην  μελετήτρια Αμπλιανίτη 

Παναγιώτα του Ηλία, Γεωλόγο, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 22340 μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄, 

Κατηγορίας 20 και τάξης Α΄, Κατηγορίας 27 με ΑΦΜ 122891377, ΔΟΥ Λαμίας και αμοιβή κατ’ 

αποκοπή 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.70.7413.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2015 με τίτλο: 

«Γεωλογική-Υδρογεωλογική μελέτη για την αναγνώριση του ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινου Νερού 

(ΣΑΤΑ 2015)», σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί (ψηφισθεί) πίστωση 8.610,00€ 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. 

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος (δήλωσε «παρών») και  Αναστασίου 

Ιωάννης (καταψήφισε) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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