
  

 1 από 4 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2020 

               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 247 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 244/2020 

 

 

ΘΕΜΑ: Εργασίες  υποστήριξης για την  εκπόνηση ΠΠΔ & και την υποβολή 

της πρότασης ‘Αποκατάσταση βατότητας Υφιστάμενης Δασικής Οδοποιίας 

Δημ. Δασών Δ. Αγιάς ’.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118  του Ν. 4412/2016 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9  του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 

με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007  

5. Το Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) όπως ισχύει. 

6. Την υπ’  αριθμ. : 97/2020 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 4ης τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων 2020. 

7. Την αριθμ. 532/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε 

πίστωση 2.108,00€ στον  ΚΑ 02.70.6142.09. 

8. Την αριθμ. 20/2020 μελέτη της Υπηρεσίας.  

9. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά 

Εργασίες  υποστήριξης για την  εκπόνηση ΠΠΔ & και την υποβολή της 

πρότασης ‘Αποκατάσταση βατότητας Υφιστάμενης Δασικής Οδοποιίας 

Δημ. Δασών Δ. Αγιάς ’ 
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10. Την αριθ. πρωτ.: 7799/26-08-2020  πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και την  

προσφορά του Κυρκόπουλο Κων/νου πτυχιούχου Δασολόγου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                              
                                                       

 Εγκρίνει την μελέτη που συντάχθηκε και,  

 Αναθέτει την υλοποίηση της υπηρεσίας Εργασίες  υποστήριξης για την  

εκπόνηση ΠΠΔ & και την υποβολή της πρότασης ‘Αποκατάσταση 

βατότητας Υφιστάμενης Δασικής Οδοποιίας Δημ. Δασών Δ. Αγιάς ’ 

συνολικού προϋπολογισμού (2.108,00€)  δυο χιλιάδων εκατόν οκτώ  ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, στον Κυρκόπουλο Κων/νο του Ανδρέα 

πτυχιούχο Δασολόγο με ΑΔΤ: ΑΗ 691095, με επαγγελματική έδρα Αμαλίας 

41 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640,  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που ισχύει 

μέχρι την 28/02/2022, ΑΦΜ: 131378715 Δ.Ο.Υ: ΣΤ' Θεσσαλονίκης  όπως 

περιγράφεται παρακάτω και με τους όρους της 20/2020 μελέτης της 

Υπηρεσίας που αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης: 

 

Τεχνική Περιγραφή  

    Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για 

‘Εργασίες  υποστήριξης για την εκπόνηση ΠΠΔ & και την υποβολή της 

πρότασης ‘Αποκατάσταση βατότητας Υφιστάμενης Δασικής Οδοποιίας 

Δημ. Δασών Δ. Αγιάς ’ και πιο συγκεκριμένα ,  

Η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30-10-2019 

Πρόσκληση με τίτλο: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 

φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Υπομέτρο 8.3 του 

Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της 

Βιωσιμότητας των Δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020 με την οποία καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

Α) Δασικές Υπηρεσίες 

Β) Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 8, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις 

πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες 

ορίζονται οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί και τα πλημμυρικά φαινόμενα.  

Σύμφωνα με την αριθμ. 37/2020 απόφαση ΔΣ ο Δήμος Αγιάς αποφάσισε την 

υποβολή της πρότασης/πράξης στο πλαίσιο του μέτρου 8, Υπομέτρου 8.3 του 

ΠΑΑ 2014-2020 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»  

Η παρούσα πρόταση αφορά την αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων του 

δασικού οδικού δικτύου (Κατηγορίας Β’) των δημοτικών δασών του Δήμου Αγίας, 

περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αγίας και Δασαρχείου Λάρισας, για την 

αντιπυρική προστασία. Το συνολικό μήκος του έργου επι των υφιστάμενων 

διανοιγμένων δασικών οδών ανέρχεται στα 54.830,0 m. 

Κατά την σύνταξη της ΠΠΔ για την ωρίμανση και υποβολή της πρότασης είναι 

απαραίτητο να υποβληθούν οι χάρτες προσανατολισμού που να αποτυπώνονται 

οι προτεινόμενοι δασικοί οδοί, οι χάρτες χρήσεων γης CORINE του έτους 2018, 

κλίμακας 1:45.000 καθώς και τα όρια των δημοτικών δασών με τις περιοχές 

Natura και τις περιοχές ειδικής προστασίας σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας 

συμπεριλαμβανομένου των προτεινομένων δασικών οδών. 

Δεδομένου ότι ο Δήμος Αγιάς δεν διαθέτει το ανάλογο λογισμικό για την 

δημιουργία και επεξεργασία των ανωτέρω χαρτών αναθέτει την σύνταξη αυτών 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δασική πληροφορία ζητηθεί από το εν λόγω 

πρόγραμμα μέχρι την οριστική ένταξης της πράξης να αποτυπωθεί και 

σχεδιαστεί. 

 
Προϋπολογισμός 

 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται για το 

έτος 2020 στο ποσό των 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

(1.700,00€ συν ΦΠΑ 24% 408,00€ =2.108,00). 

 

 

Συγγραφή  Υποχρεώσεων 

 

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι: 
 

 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  
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 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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