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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µηνός  Ιουλίου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
283/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 01-07-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
283/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

17/ 01-07-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.: 17819 /05-7-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                               
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Απευθείας ανάθεση µελέτης “Πίνακας Υλοτοµίας ∆άσους Καταφυγίου έτους 

2013” και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 

9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16780/27-06-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

 

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

-------------------------------------- 
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου  Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε απευθείας 
ανάθεση µελέτης “Πίνακας Υλοτοµίας ∆άσους Καταφυγίου έτους 2013”  και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Επιχειρηµατικότητας και Αξιοποίησης ΑΠΕ, Αθ. Μαρκινού, η οποία έχει ως εξής: 
  “Η µελέτη ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού ∆άσους Καταφυγίου έληξε το έτος 2011 και 
προκειµένου  να καλυφθούν οι ατοµικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα στην 
Τοπική Κοινότητα για το έτος 2013  απαιτείται η σύνταξη µελέτης Πίνακα Υλοτοµίας. Ο 
σκοπός εκπόνησης της συγκεκριµένης µελέτης είναι ο ορθολογικός σχεδιασµός των 
καρπώσεων του ∆ηµοτικού ∆άσους Καταφυγίου για το έτος 2013 και η οποία θα 
αποτελέσει συνέχεια της προηγούµενης διαχειριστικής µελέτης που έληξε αλλά και 
αναπόσπαστο µέρος της επόµενης που πρέπει να γίνει.  
∆εδοµένου ότι προκειµένου να ανατεθεί µελέτη διαχείρισης του δάσους απαιτείται µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και του ότι η υλοτοµία των συστάδων για ατοµικές ανάγκες πρέπει να 
γίνει  εντός του έτους και µάλιστα  πριν το φθινόπωρο  η σύνταξη του Πίνακα Υλοτοµίας 
πρέπει να γίνει άµεσα .  

Με την παρ. 3  άρθρο 209  Ν. 3463/2006, ορίζεται ότι µε απόφαση της δηµαρχιακής 
επιτροπής (πλέον οικονοµικής) ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  
παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, 
η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου 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. 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 ∆ήµων και 
Κοινοτήτων.  

Τα όρια αµοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία µελετών ως γινόµενο 
των ορίων που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Π.∆.138/2009 (ΦΕΚ 
Α΄185) επί τον δείκτη (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών.  Για το έτος 2013 ισχύει η εγκύκλιος 10/4-3-2013  Αρ.Πρωτ. ∆15 
/οικ/3676/04.03.2013 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. Στην παραπάνω 
εγκύκλιο Ορίων Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών τα όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, 
των ∆ασικών Μελετών (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι µελέτες σύνταξης Πίνακες 
Υλοτοµίας ∆ασών), ορίζονται σε 15.108,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ∆ηλαδή το ποσοστό του 
30% αντιστοιχεί σε 4.532,4 ευρώ. Συνεπώς ανάθεση µελέτης µέχρι του ποσού των 
4.532,4 ευρώ µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαι την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ» στο µελετητή  κ. Γκούρλα Αθανάσιο  
∆ασολόγο –περιβαλλοντολόγο  µε Μελετητικό Πτυχίο Β΄ τάξης στην Κατηγορία 24 
(∆ασικές Μελέτες) και Αρ. Μητρώου 13999, έναντι αµοιβής 950,00 €  µε  Φ.Π.Α. 23% 
και ψήφιση της  σχετικής πίστωσης στον Κ.Α.:30-7413.0028 του  προυπολογισµού του  
∆ήµου (Α∆Σ180 /2013 Τροποποίηση προϋπολογισµού)”.  
 

2. Την αρ. πρωτ. 13620/21-6-2013 βεβαίωση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών , 
σύµφωνα µε την οποία βεβαιώνεται η αδυναµία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω 
µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.  
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3.Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την υπ’αριθµ. 6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την 
υπ’αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – 
Στ. Ελλάδας  και  αναµορφώθηκε µε την υπ’ αριθ.180/2013 απόφαση του ∆.Σ. (3η 
αναµόρφωση) προκειµένου να συµπεριληφθεί πίστωση ύψους  1.000,00 € στον Κ.Α. : 
30-7413.0028 για την ανάθεση εκπόνησης µελέτης.  
 
4.Την Απόφαση  Ανάληψη Υποχρέωσης µε αριθµό πρωτ. 518/16- 4-2013 
 
5.Την πρόταση του Προέδρου  της Οικονοµικής Επιτροπής για αποδοχή της εισήγησης του 
εντεταλµένου συµβούλου κ. Μαρκινού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 
6.Το άρθρο  209 του Ν. 3463/2006 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες». 
 
7.Το Π.∆. 138/2009 (ΦΕΚ Α΄185). 
 
8.Την εγκύκλιο 10/4-3-2013 Αρ. Πρωτ. ∆15/οικ./3676/04-03-2013 της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. 
 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
 
10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

 1)Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ∆ΑΣΟΥΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» στο µελετητή  κ. Γκούρλα Αθανάσιο  ∆ασολόγο –
περιβαλλοντολόγο  µε Μελετητικό Πτυχίο Β΄ τάξης στην Κατηγορία 24 (∆ασικές Μελέτες) 
και Αρ. Μητρώου 13999, έναντι αµοιβής  εννιακοσίων πενήντα  ευρώ (950,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
 2)Την ψήφιση πίστωσης ποσού 950,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 30-7413.0028  του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2013 . 
                                            
  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
283/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
                               ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ                                


