
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 30/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του 

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:30  

στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 19910/09-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   1ο  Ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «∆ιαχειριστική Μελέτη 

Κοινοτικού ∆άσους ∆ουµπιών για την πενταετία 2015-

2019» 

Αριθµός Απόφασης: 243 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε περί «∆ιαχειριστική Μελέτη 

Κοινοτικού ∆άσους ∆ουµπιών για την πενταετία 2015-2019» και  τόνισε ότι στο κοινοτικό δάσος 

∆ουµπιών εκτάσεως 6.590 στρ. η τελευταία ∆ιαχειριστική Μελέτη συντάχθηκε για την πενταετία 2007-

2011 και δόθηκε παράταση για 2 επιπλέον έτη. Κατά συνέπεια η σύνταξη νέας διαχειριστικής µελέτης 

που εκκρεµεί εδώ και δύο χρόνια είναι αναγκαία προκειµένου να συνεχίσει η ορθολογική διαχείριση 

του δάσους και η διάθεση των καυσόξυλων στους κατοίκους του χωριού. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

932/13-12-13 απόφαση ∆ηµάρχου για την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στον υπάλληλο του ∆ήµου 

Αθανάσιο Ζούνη ∆ασολόγο για τη σύνταξη της µελέτης θα µπορούσε να οριστεί από τη ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών ο ίδιος. 

Ο Ζούνης Αθανάσιος ως προϊστάµενος του τµήµατος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και 

Συντήρησης Πρασίνου ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται αναλυτικά στον ΟΕΥ και επιπλέον: 

• Είναι αρµόδιος για τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων για την χορήγηση των αδειών 

χρήσης και ανόρυξης αρδευτικών γεωτρήσεων των ιδιωτών για όλη την έκταση του ∆ήµου, 

καθώς και για την τήρηση των αιτήσεων εγγραφής των σηµείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ) 

ολόκληρου του ∆ήµου Πολυγύρου 
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• Συµµετέχει ως µέλος της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών των προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου. 

• Είναι αρµόδιος για θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας (αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ανεπιτήρητα 

παραγωγικά ζώα, πρόγραµµα καταπολέµησης της λύσσας κ.α.) 

• Είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση των επεκτάσεων ∆ικτύων ΦΟΠ και επισκευών – 

συντηρήσεων του δικτύου φωτισµού της ∆.Ε. Πολυγύρου. 

• Έχει οριστεί ως επιβλέπων των 5 υποέργων της πράξης µε τίτλο «Αντιπυρική προστασία των 

Κοινοτικών και Προστατευτικών ∆ασών ∆ήµου Πολυγύρου» στα πλαίσια του εγκεκριµένου 

ΕΣΠΑ ύψους 1.798.600,00 €, ενώ θα είναι επιβλέπων και κατά την υλοποίηση των έργων 

αυτών µετά την υπογραφή των Συµβάσεων. 

• Συντάσσει και επιβλέπει τις µελέτες και τα έργα Αντιπυρικής Προστασίας του ∆ήµου στο 

πλαίσιο της ετήσιας χρηµατοδότησης (ΣΑΤΑ αντιπυρική προστασίας), ενώ παράλληλα είναι 

αρµόδιος για τη σύνταξη των κάθε είδους σχεδίων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών 

(πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές, ρύπανση περιβάλλοντος κλπ). 

Από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι είναι ο µοναδικός τακτικός γεωτεχνικός υπάλληλος που υπηρετεί 

στο ∆ήµο, αν και στον ΟΕΥ προβλέπονται θέσεις για 7 συνολικά (ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε) υπαλλήλους, η 

σύνταξη της παραπάνω µελέτης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη από τον προαναφερόµενο υπάλληλο 

λόγω του υπάρχοντος φόρτου εργασίας. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για απευθείας ανάθεση της προαναφερόµενης µελέτης, 

σε ιδιώτες µελετητές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/2005 σύµφωνα µε την 312/2005 

γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας µε το υπ’ αριθ. 14264/02-11-2015 

έγγραφό του, δηλώνει αδυναµία σύνταξης µελέτης µε τίτλο  «∆ιαχειριστική Μελέτη Κοινοτικού 

∆άσους ∆ουµπιών για την πενταετία 2015-2019» λόγω  φόρτου εργασίας & έλλειψης ειδικευµένου 

προσωπικού. 

Σύµφωνα µε την 312/05 γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ο 

∆ήµος Πολυγύρου µπορεί να αναθέσει απευθείας κατά παρέκκλιση του Ν. 3316/05 την εκπόνηση 

µελετών σε ιδιώτες µελετητές εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του 

ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ Τάξης. Η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης δεν υπερβαίνει το 

ποσοστό του 30% του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης και είναι κατηγορίας 7, Ειδικές 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 4.031,23 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
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Προτείνω η ανάθεση να γίνει στον µελετητή Λιάµα ∆ιαµαντή του Κων/νου, Α.Φ.Μ. 117551468, 

∆.Ο.Υ. Λαγκαδά (Ζαγκλιβερίου, Λαγκαδά, Σοχού), ∆ασολόγος, κατηγορία 24, ∆ασικές Μελέτες, ο 

οποίος είναι κάτοχος µελετητικού πτυχίου, Α.Μ. 24903. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη το φόρτο 

εργασίας του αρµόδιου υπάλληλου & έλλειψης ειδικευµένου προσωπικού του αρµόδιου υπάλληλου 

καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του ∆.Κ.Κ. & το υπ’ αριθ. 14264/02-11-2015 του 

Τµήµα Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική Μελέτη Κοινοτικού 

∆άσους ∆ουµπιών για την πενταετία 2015-2019» για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους. 

Β. Αναθέτει απευθείας στον µελετητή Λιάµα ∆ιαµαντή του Κων/νου, Α.Φ.Μ. 117551468, ∆.Ο.Υ. 

Λαγκαδά (Ζαγκλιβερίου, Λαγκαδά, Σοχού), ∆ασολόγος, κατηγορία 24, ∆ασικές Μελέτες, ο οποίος 

είναι κάτοχος µελετητικού πτυχίου, Α.Μ. 24903, την σύνταξη µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική 

Μελέτη Κοινοτικού ∆άσους ∆ουµπιών για την πενταετία 2015-2019» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 

4.031,23 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Γ. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 4.958,41 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.029 µε τίτλο 

«∆ιαχειριστική µελέτη Κοινοτικού δάσους ∆ουµπιών» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 Ε. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης 

 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφησε λευκό το τακτικό µέλος της επιτροπής ο κ. Τσινάς Αργύριος 

 

                         Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     243/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η Νοεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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