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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 297

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων –
ωρίμανσης πράξεων»
ΑΠΟΦΑΣΗ

294 / 2020

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του
Ν.4555/2018 (Α΄133).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
Αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθ.
614/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 8913/18-09-2020,
6) Την με αριθμό 30/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
7) Την υποβληθείσα προσφορά,
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων» εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), χωρίς
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την με αριθμό 30/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς της
υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών Αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων», ως
ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αγιάς στον
προσδιορισμό των απαιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης του έργου «Φράγμα Μπελμά και συνοδά υποστηρικτικά έργα»
Έχει κατατεθεί τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συνοδής Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Φράγμα στην περιοχή Μπελμά του όρους Όσσα» και
την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στο πλαίσιο της
προαναφερθείσας διαδικασίας το τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της συνοδής

ΑΔΑ: 9ΩΠΕΩ6Ι-ΜΚΒ

20AWRD007359292 2020-09-23
2

Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ειδικότερα στην
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας/ Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, προκειμένου για τη γνωμοδότηση στα ζητήματα
της βιοποικιλότητας και της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000.
Η

προαναφερθείσα

Γνωμοδοτούσα

Υπηρεσία

με

το

Α.Π.

ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24795/601/15.05.2019 έθεσε σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την
βιοποικιλότητα στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με την ονομασία «Αισθητικό Δάσος Όσσας» και
κωδικό GR1420003 και την Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) με την ονομασία
«Όρος Όσσα» και κωδικό GR1420007.
Με βάση τα παραπάνω εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και κατ’ επέκταση δεν είναι εφικτή η έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων με τη διατύπωση όρων και περιορισμών για τις φάσεις κατασκευής και
λειτουργίας του ως άνω υπό εξέταση έργου («Φράγμα στην περιοχή Μπελμά του όρους Όσσα»). Για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται να προσδιοριστούν οι νέες απαιτήσεις, καθώς και οι
επόμενες βηματικές διαδικασίες με την ως άνω Γνωμοδοτούσα Υπηρεσία και την σχετική
Αδειοδοτούσα Αρχή.
Αντικείμενο συνεπώς του Αναδόχου είναι να παράσχει τις αναγκαίες ειδικές επιστημονικές
υπηρεσίες προκειμένου να διατυπωθούν οι νέες απαιτήσεις, καθώς και οι επόμενες βηματικές
διαδικασίες με την ως άνω Γνωμοδοτούσα Υπηρεσία και την σχετική Αδειοδοτούσα Αρχή. Στόχος είναι
η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η έκδοση της σχετικής
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’)
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», την
Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Υ.Α.
170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β’) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με
το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» και τις
Κανονιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’).
Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για να προχωρήσει άμεσα και
δεν διαθέτει την ειδική γνώση για την αντιμετώπιση του θέματος, χρειάζεται την υποστήριξη από
εξειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα θέματα για τη
βέλτιστη, επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών.
Αντικείμενο του Αναδόχου
Αντικείμενο του αναδόχου είναι η υποστήριξη του Δήμου Αγιάς στον προσδιορισμό των
απαιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου
«Φράγμα Μπελμά και συνοδά υποστηρικτικά έργα».
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

Υπηρεσίες προσδιορισμού απαιτήσεων Ανθρωπο
ώρα

200

20,00

4.000,00

Ανθρωπο
ώρα

100

20,00

2.000,00

Υπηρεσίες επικοινωνιών με αρμόδιες
υπηρεσίες

Σύνολο
Φ.Π.Α
Γενικό σύνολο δαπάνης

6.000,00
1.440,00
7.440,00 ευρώ

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
Αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 30/2020
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, στην εταιρία ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΙΚΕ, με έδρα επί
της οδού Σίνα 10, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ 10672, με Α.Φ.Μ: 998626109, ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, με νόμιμο
εκπρόσωπο τον Μπελαλίδη Αθανάσιο του Νικολάου, έναντι του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους των
Πιστώσεων «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες 2020» του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό
εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.30.6142.10 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 30/11/2020 από την ημερομηνία
υπογραφής σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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