
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 
Αριθµ. Απόφ. 390/2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση τροποποίησης απόφασης ορισµού 

επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών του έργου 
“Βελτίωση αντιπυρικής προστασίας δηµοτικών 
δασικών εκτάσεων ∆ήµου Θέρµης”  υποέργου “ 
Αντιπυρική προστασία δασοκτήµατος Ισενλή 
∆.Κ.Θέρµης” (Α.Μ. 12/2014, Α.Ε. 08/2014)» 

  
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 

ΑΔΑ: Ω53ΠΩΡΣ-Ι9Ζ



κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008 ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται 
το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη 
αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. 
Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και 
χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε 
περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται 
σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο 
µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από -10-2016 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε την οποία η υπηρεσία αιτείται την έγκριση  τροποποίησης 
απόφασης ορισµού επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών του έργου “Βελτίωση 
αντιπυρικής προστασίας δηµοτικών δασικών εκτάσεων ∆ήµου Θέρµης”  υποέργου “ 
Αντιπυρική προστασία δασοκτήµατος Ισενλή ∆.Κ.Θέρµης” 

Το έργο προϋπολογισµού 126.500,00€, ανατέθηκε µετά από διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν.3669/08 στην εταιρεία ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και υπογράφηκε η υπ’ αριθµ. 
41522/14-10-2014 σύµβαση ποσού 113.850,00€ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ (23%). 

  Ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίστηκε σε πέντε (5) µήνες από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης, δηλαδή µέχρι 14-03-2015 

 Με την υπ’ αρίθµ. 26/2015 απόφαση του ∆.Σ. δόθηκε παράταση της 2ης  τµηµατικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου για είκοσι τέσσερις (24) εργάσιµες ηµέρες, λόγω δυσµενών 
καιρικών συνθηκών, χωρίς να τροποποιηθεί ο συνολικός χρόνος περαίωσης 

Στη συνέχεια µε την υπ’ αρίθµ. 135/2015 απόφαση του ∆.Σ. δόθηκε  παράταση προθεσµίας 
περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) µήνες, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς 
βροχοπτώσεις και παρατεταµένο ψύχος), δηλαδή µέχρι 14-06-2015 

Με την υπ’ αρίθµ. 244/2015 απόφαση του ∆.Σ. δόθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης 
του έργου κατά δυόµιση (2,5) µήνες, λόγω καθυστέρησης έγκρισης της άδειας υλοτόµησης, 
δηλαδή µέχρι 31-08-2015. 

Τέλος µε την υπ’ αρίθµ. 383/2015 απόφαση του ∆.Σ. δόθηκε παράταση προθεσµίας 
περαίωσης του έργου κατά δύο (2) µήνες, λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων και παραποµπής του 
θέµατος στο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων, δηλαδή µέχρι 30-10-2015. 

 Με το υπ’ αρίθµ. 44445/30.05.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Θέρµης βεβαιώθηκε η περαίωση των εργασιών του έργου του θέµατος. 

Με την υπ’ αρίθµ. 28268/16-07-2015 απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆/νση 
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Τεχνικών Υπηρεσιών) ορίστηκε η νέα επιτροπή χαρακτηρισµού εδαφών ( τροποποίηση της 
υπ’ αρίθµ. 44614/06-11-2014 απόφασης) προκειµένου αυτή να προβεί στον χαρακτηρισµό 
του εδάφους στα πλαίσια διάνοιξης του δασικού δρόµου που περιλαµβανόταν στο έργο η 
οποία εκ παραδροµής δεν προωθήθηκε στην Προϊσταµένη Αρχή του έργου ( ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ∆ήµου Θέρµης). 

  Η διάνοιξη του δασικού δρόµου πραγµατοποιήθηκε, παρουσία της προαναφερόµενης, µε 
την τελευταία απόφαση (28268/16-07-2015), Επιτροπής Χαρακτηρισµού Εδαφών. 
Προκειµένου, όµως, να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εδαφών και να 
υποβάλλει επιµέτρηση προς πιστοποίηση ο ανάδοχος, είναι επιβεβληµένη η έγκριση της 
Επιτροπής αυτής από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να την καταστήσει έγκυρη.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη: 

1)  ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί   
2) το γεγονός ότι η ορισµένη, µε την υπ’ αρίθµ. 28268/16-07-2015 απόφαση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, Επιτροπή Χαρακτηρισµού Εδαφών παρακολουθούσε την εξέλιξη 
των εργασιών του έργου και ειδικά την διάνοιξη του δασικού  δρόµου, 
3) το γεγονός ότι προκειµένου ο Ανάδοχος να προβεί στην πιστοποίηση και πληρωµή των 
εργασιών της διάνοιξης του δασικού δρόµου απαιτείται η έγκριση της υπ’ αρίθµ. 28268/16-
07-2015 απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας από την Προϊσταµένη Αρχή και εν συνεχεία 
η έκδοση πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού εδαφών του δασικού δρόµου, 
εισηγείται την έγκριση της υπ’ αρίθµ.   28268/16-07-2015 απόφασης της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας 

 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, τις αποφάσεις της αρµόδιας υπηρεσίας καθώς και τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν. 3669/2008, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα   
 
Εγκρίνει την αριθ.  28268/16-07-2015 απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών) µε την οποία ορίστηκε η νέα επιτροπή χαρακτηρισµού εδαφών 
(τροποποίηση της υπ’ αρίθµ. 44614/06-11-2014 απόφασης) προκειµένου αυτή να προβεί 
στον χαρακτηρισµό του εδάφους στα πλαίσια διάνοιξης του δασικού δρόµου που 
περιλαµβανόταν στο έργο.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 390/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
                        ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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