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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 10/28-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ή-

µου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  151/2017              ΘΕΜΑ :   Έγκριση  πραγµατοποίησης  δαπάνης,

καθορισµός  τρόπου  εκτέλεσης  της  παροχής

τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστηµονικών

υπηρεσιών  “  Κατεπείγουσες  υπηρεσίες

υποστήριξης  στον  εντοπισµό  προβληµάτων  και

κατάθεση  αντιρρήσεων  σχετικών  µε  δηµοτικές

ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών

χαρτών  σε  8  κοινότητες  του  ∆ήµου  Θέρµης”

λόγω ανάρτησης δασικών χαρτών  και κατάθεση

σχετικών  αντιρρήσεων  µε  καταληκτική

ηµεροµηνία  την  6η  Απριλίου  2017  »  και

δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

               

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η-2-2017 ηµέρα Τρίτη  και

ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.

6278/24-2-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις

των  άρθρων  74  και  75  τουΝ.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 9

µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  5  µέλη, δηλαδή:

                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Γεωργαλή Ζωή     1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

3. Καρκατζίνος Νικόλαος                             2. Πράτανος Απόστολος

4. Γκιζάρης Στέργιος  3. Αποστόλου Στυλιανός

5. Mοσχόπουλος Μοσχόπουλος   4. Αναγνώστου Πασχάλης

 

                                 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης,

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 20ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Π.∆. 80/2016 :

Άρθρο 4:
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«Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπη-

ρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υπο-

χρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρ-

θρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν.

4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόµιµη κατά

την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν

έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ανάληψης  προηγείται  οποιασδήποτε  άλλης  ενέργειας  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα…..»

και άρθρο 2 παραγρ. 2Β :

«Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης  διενεργείται  σε  συνέχεια  της  απόφασης  έγκρισης  πραγµατοποίησης  της

σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την µε Α.Π. οικ. 6348/24-2-2017

εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  σύµφωνα  µε  την  οποία  µε  το  υπ’αριθµ.

4988/27-1-2017  έγγραφο  της  ∆/νσης  ∆ασών  Θεσσαλονίκης  αναρτήθηκαν  οι  ∆ασικοί

Χάρτες  σε  94  προ  καποδιστριακούς  Οργανισµούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  της  ΠΕ

Θεσσαλονίκης, µεταξύ των οποίων και  στις  ∆ηµοτικές και  Τοπικές Κοινότητες Αγίας

Παρασκευής,  Αγίου  Αντωνίου,  Καρδίας,  Κάτω  Σχολαρίου,  Λιβαδίου,  Περιστεράς,

Σουρωτής  και  Τριλόφου  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  καλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι  αφού

λάβουν  γνώση  του  περιεχοµένου  των  αναρτηµένων  δασικών  χαρτών,  να  υποβάλλουν

τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας µε καταληκτική ηµεροµηνία την  6η

Απριλίου 2017.  

Ο ∆ήµος Θέρµης έχει ιδιοκτησίες εντός των περιοχών για τις οποίες πραγµατοποιείται η

ανάρτηση και είναι απαραίτητο να αξιολογήσει τα δεδοµένα των ∆ασικών Χαρτών που

έχουν αναρτηθεί και να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5791/22-02-2017 βεβαίωση, η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης βεβαιώνει ότι η Υπηρεσία αδυνατεί

να  πραγµατοποιήσει  τη  συγκεκριµένη  επιστηµονική  υπηρεσία,  επειδή  απαιτείται

εξειδίκευση την οποία δεν διαθέτει το δυναµικό της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε η υπ’αριθµ. 3/2017 σχετική µελέτη, προϋπολογισµού

€ 22.826,93  χωρίς  ΦΠΑ και  €  28.305,39  µε  ΦΠΑ 24%,  όπου απαιτείται  η  παροχή

τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών “ Κατεπείγουσες υπηρεσίες

υποστήριξης  στον  εντοπισµό  προβληµάτων  και  κατάθεση  αντιρρήσεων  σχετικών  µε

δηµοτικές ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του

∆ήµου  Θέρµης”  ,  µε  αντικείµενο  όλες  τις  τεχνικές  επιστηµονικές  υπηρεσίες  που

αναλυτικά αναφέρονται στην εν λόγω µελέτη.

Η υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία µε

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση»,

β. το  αριθ.  147784/2589/04-11-2016  έγγραφο  του  Υ.Π.ΕΝ.  περί  “Εφαρµογής  του

άρθρου 32 του Ν.4412/2016” µε το οποίο καθίσταται σαφές ότι για τις ανάγκες

σύναψης  δηµόσιας  σύµβασης  για  τις   υπηρεσίες  των  εργασιών  ανάρτησης,
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παραλαβής επεξεργασίας των αντιρρήσεων, διόρθωσης και κύρωσης των δασικών

χαρτών, µπορεί να επιλεχτεί η εφαρµογή του άρθρου 32 του ν.4412/2016 

γ. τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016, το οποίο τίθεται σε ισχύ από 1/1/2017 και της αριθ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου οικονοµικών, κατά τα οποία

απαιτείται η έγκριση πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης  

εισηγείται:

α) την έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης ποσού € 28.305,39 µε ΦΠΑ 24% και την

δέσµευση της αντίστοιχης πίστωσης καθώς από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαδικασία

θα πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα µε προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία του άρθρου 32

του Ν. 4412/2016.

β)  την  έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  µε  διαπραγµάτευση  χωρίς  προηγούµενη

δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 για την

παροχή τεχνικών και επιστηµονικών υπηρεσιών “Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης

στον  εντοπισµό  προβληµάτων  και  κατάθεση  αντιρρήσεων  σχετικών  µε  δηµοτικές

ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του ∆ήµου

Θέρµης”

γ)  την  ανάθεση  της  ανωτέρω  περιγραφόµενης  διαδικασίας  παροχής  επιστηµονικών

υπηρεσιών µε κριτήριο την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά και

τον προσδιορισµό αυτής µε χρήση προσέγγισης κόστους- αποτελεσµατικότητας και των

προδιαγραφών . 

δ) την έγκριση των προδιαγραφών της αριθ. 3/2017 µελέτης φακέλου δηµόσιας σύµβασης

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Έθεσε επίσης υπόψη την από 23/2/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής

Υπηρεσίας  για  δέσµευση  πίστωσης  ποσού  28.305,39  ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7413.327  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  παροχή  των  ανωτέρω

υπηρεσιών, κάλεσε δε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η  Οικονοµική  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  τις

διατάξεις  του  Ν.  3463/2006,  του  Ν.  3852/2010,  του  Π.∆.  80/2016  και  της  αριθ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει  το  αίτηµα πραγµατοποίησης   δαπάνης  για  την  παροχή τεχνικών και

λοιπών  συναφών  επιστηµονικών  υπηρεσιών  “Κατεπείγουσες  υπηρεσίες

υποστήριξης στον εντοπισµό προβληµάτων και κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών

µε  δηµοτικές  ιδιοκτησίες  στο  πλαίσιο  ανάρτησης  των  δασικών  χαρτών  σε  8

κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης”  λόγω ανάρτησης δασικών χαρτών  και κατάθεση

σχετικών αντιρρήσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία την 6η Απριλίου 2017 »

2. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  28.305,39  ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7413.327

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. (α/α

284)

3. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη

δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 για

την παροχή τεχνικών και επιστηµονικών υπηρεσιών “Κατεπείγουσες υπηρεσίες

υποστήριξης στον εντοπισµό προβληµάτων και κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών

ΑΔΑ: 75ΘΠΩΡΣ-8ΔΒ



 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

µε  δηµοτικές  ιδιοκτησίες  στο  πλαίσιο  ανάρτησης  των  δασικών  χαρτών  σε  8

κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης” µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµικής  άποψης  προσφορά  και  τον  προσδιορισµό  αυτής  µε  χρήση

προσέγγισης κόστους- αποτελεσµατικότητας και των προδιαγραφών . 

4. Εγκρίνει  τις προδιαγραφές της αριθ. 3/2017 µελέτης φακέλου δηµόσιας σύµβασης

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 151/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

            Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους  είκοσι οκτώ χιλιάδων, 

τριακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα εννέα ευρώ (28.305,39€ )

είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 

του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.30.7413.327 πίστωσης και

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 284 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη:  0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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