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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 12η του µηνός Αυγούστου του έτους 
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 360/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 5-8-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
360/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

24/5-8-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθµ. Πρωτ.:20264/12-8-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
 
 

ΘΕΜΑ 

Ανάθεση εκπόνησης µελέτης “Πίνακας υλοτοµίας του διακατεχόµενου δάσους Αγ. 
Γεωργίου ∆.Ε. Μητρόπολης έτους 2014 για ατοµικές ανάγκες κατοίκων σε ξυλεία” 

και ψήφιση πίστωσης. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

9.30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19410/1-8-2014 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) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλο 

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος ,Αναπληρ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Γιοβάνης Γεώργιος , Αναπληρ. 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε ανάθεση εκπόνησης µελέτης 
“Πίνακας υλοτοµίας του διακατεχόµενου δάσους Αγ. Γεωργίου ∆.Ε. Μητρόπολης έτους 2014 
για ατοµικές ανάγκες κατοίκων σε ξυλεία” και ψήφιση πίστωσης και αφού έλαβε υπόψη: 

 

1.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ.Νταβανά Ελένης, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Λαµβάνοντας υπόψη: 
Το γεγονός ότι η µελέτη ∆ιαχείρισης του διακατεχόµενου δάσους Αγ. Γεωργίου της ∆Ε 
Μητρόπολης περιόδου 2009- 2013 έληξε. Προκειµένου να καλυφθούν οι ατοµικές 
ανάγκες καυσοξύλευσης των κατοίκων στην Τοπική Κοινότητα για το έτος 2014 απαιτείται 
η σύνταξη µελέτης Πίνακα Υλοτοµίας. Ο σκοπός εκπόνησης της συγκεκριµένης µελέτης 
είναι αφενός ο ορθολογικός σχεδιασµός των καρπώσεων του δάσους, λόγω µη εκπόνησης 
µέχρι σήµερα νέας διαχειριστικής µελέτης, αφετέρου προκειµένου να ανατεθεί µελέτη 
διαχείρισης του δάσους απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα ενώ οι ανάγκες 
καυσοξύλευσης είναι άµεσες. 
Στην εξεταζόµενη περίπτωση, έχει εφαρµογή το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) περί απευθείας ανάθεσης εκπόνησης 
µελέτης, καθώς η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης 950,00 € δεν υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α' τάξης της κατηγορίας 24, δηλ.: 
Μέγιστη επιτρεπόµενη προεκτιµώµενη αµοιβή για απευθείας ανάθεση = 
14.844*0,30=4.453,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και 5.477,44 € (µε ΦΠΑ).” 
 

2.Την αρ. πρωτ.13844/2-6-2014 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.  

 
3.Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την υπ’αριθµ. 703/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την 
υπ’αριθµ. 140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 
– Στ. Ελλάδας  και  αναµορφώθηκε µε την υπ’ αριθ.344/2014 απόφαση του ∆.Σ. (9η 
αναµόρφωση) προκειµένου να συµπεριληφθεί πίστωση ύψους  950,00 € στον Κ.Α.:30-
7413.0009 για την ανάθεση εκπόνησης µελέτης.  
 
4.Την υπ' αριθµ. 673/5- 8-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
5.Την πρόταση του Προέδρου  της Οικονοµικής Επιτροπής για αποδοχή της εισήγησης της 
υπηρεσίας 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  
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1)Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης «Πίνακας υλοτοµίας του 
διακατεχόµενου δάσους Αγ. Γεωργίου ∆.Ε. Μητρόπολης έτους 2014 για ατοµικές ανάγκες 
κατοίκων σε ξυλεία» 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. 30-7413.0009  του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2014. 
                                           

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
360/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ........... 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


