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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 118/2013

ΘΕΜΑ: ‘ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ’ ΔΗΜ. ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση

Υπ. Οικονομικών
5. Την αριθμ. 9/2013 μελέτη της Υπηρεσίας.

Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά ‘Την
σύνταξη πινάκων υλοτομίας’ Δ. Δασών του Δ. Αγιάς και πιο συγκεκριμένα την
σύνταξη των πινάκων υλοτομίας των Δημ. Δασών των Τοπ. Κοινοτήτων
Μελιβοίας και Σλήθρου.
6. Την προσφορά του Πολύμερου Σταύρου πτυχιούχου Δασολόγου.
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2013 του

Δήμου στο ΚΑ 02.70.6142.01
8. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 97/2013

απόφαση της.
9. Την αριθμ. πρωτ. 6726/23-05-2013 Απόφαση του Διατάκτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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•

Εγκρίνει την μελέτη που συντάχθηκε και,

•

Αναθέτει την υλοποίηση της υπηρεσίας ‘Σύνταξη πινάκων υλοτομίας’
Δημοτικών δασών Δ. Αγιάς και πιο συγκεκριμένα την σύνταξη των πινάκων
υλοτομίας των δημοτικών δασών των Τοπ. Κοινοτήτων Μελιβοίας και
Σκλήθρου του Δ. Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού (3.690,00€) τρείς
χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στον
Πολύμερο Σταύρο πτυχιούχο δασολόγο με ΑΔΤ: ΑΙ282335, έδρα επιχείρησης
Πουρνάρι Λάρισας ΤΚ: 400 06 Λάρισα, Τηλ: 2495052230, κιν: 6974886234,
με Αριθμ. Μητρ. Μελετητικού πτυχίου 23448 κατηγορίας 24 τάξη Α΄ & 27 τάξη
Α΄ και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που ισχύει μέχρι την 28/02/2014, ΑΦΜ
068791694 Δ.Ο.Υ Β΄ Λάρισας όπως περιγράφεται παρακάτω και με τους
όρους της 9/2013 μελέτης της Υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης:

Τεχνική Περιγραφή
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για
‘Σύνταξη πινάκων υλοτομίας Δημοτικών δασών Δ. Αγιάς’ και πιο συγκεκριμένα
την σύνταξη των πινάκων υλοτομίας των δημοτικών δασών των Τοπ.
Κοινοτήτων Μελιβοίας και Σκλήθρου του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι έχει λήξει η
διαχειριστική μελέτη των ανωτέρω δασών και έως ότου ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες

ανάθεσης

και

εκπόνησης

των να

συνεχίσουν τα δάση να

διαχειρίζονται και να προστατεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της Δασικής
νομοθεσίας.
Οι πίνακες υλοτομίας των ανωτέρω δασών θα αφορούν την περίοδο από την
λήξη τη διαχειριστικής μελέτης έως και το έτος 2013
Οι υπηρεσίες σύνταξης των πινάκων υλοτομίας θα ολοκληρωθούν έως τις 31
Οκτωβρίου του έτους 2013.
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται για το
έτος 2013 στο ποσό των 3.690,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
(3.000,00€ συν ΦΠΑ 23% 690,00€ = 3.690,00€).

Συγγραφή Υποχρεώσεων
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι:
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♦

Να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό, που
είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

♦

Να

εκτελέσει

τις

εργασίες

που

περιγράφονται

παραπάνω

και

να

ανταποκρίνεται άμεσα.
♦

Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, που
είναι απαραίτητη για την υποβολή της πρότασης.

♦

Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, όποτε του
ζητηθεί.

‘Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται
στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται
αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
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