
   

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη όσον αφορά στα περιγράμματα 
κίτρινα ,πορτοκαλί, ιώδη για τις περιοχές του Δήμου στα πλαίσια 
κατάρτισης των δασικών χαρτών  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ 2β 
του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 και την Υπουργική Απόφαση με αρ. 
34844/11.7.2016  

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
1. Οι διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α/14-10-2010), «Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 
Α/27-5-2016) 
2. Οι διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα των άρθρων 153-155 
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 
32 
4.  Η εγκύκλιος 18/19.10.2016 με αρ. πρωτ. ΔΝΣα΄/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. (ΑΔΑ 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) 
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και ειδικότερα της παραγράφου 12. 
5. Η με αριθμ. 147784/2589/4-11-2016 διαταγή του ΥΠΕΝ με θέμα ΄΄ Εφαρμογή άρθρου 32 
ν.4412/2016)΄΄, με την οποία καθίσταται σαφές ότι μπορεί να επιλέγεται η εφαρμογή του άρθρου 32 
του Ν.4412/2016 για τις ανάγκες σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες των εργασιών 
επικαιροποίησης, θεώρησης, ανάρτησης, παραλαβής και επεξεργασίας των αντιρρήσεων , διόρθωσης 
και κύρωσης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010 όπως ισχύει σήμερα. 
6. Την με αρ. 168/20.9.2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Διονύσου σχετικά   με την αναγκαιότητα  
ανάθεσης της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας  σε εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του ν. 3316/2005. 
7.Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την αλλαγή του νομικού πλαισίου κ΄ την ισχύ του ν. 
4412/2016 
8.Την με αρ.288/12.9.2016 απόφαση της Ο.Ε περί της 4

ης
  αναμόρφωσης του     προϋπολογισμού ο.ε 

2016  για την πρόβλεψη νέου ΚΑ 30.7413.0041  ποσού 18.000 Ευρώ συμπ. Φ.Π.Α  
9.  Τα με αρ. πρωτ. 22582/16.8.2016 κ΄ 29926/25.102016 έγγραφα της ΕΚΧΑ για την προθεσμία   
πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή. 
10.Την με αρ.πρωτ.31691/14.11.2016 ( ΑΔΑ 75ΡΒΩ93-5ΚΞ) Πρόσκληση σε   Διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση  (εδάφιο γ, παρ. 2 του   άρθρου32 του ν. 4412/2016) για την ’’Παροχή 
υπηρεσιών για την  διαδικασία κατάρτισης των   δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις  του  
ν.4389/2016΄΄. 
11.Την με αριθμό 313/4.11.2016 απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση κ΄διάθεση πίστωσης 17.900,64 
Ευρώ συμπ. Φ.Π.Α στον ΚΑ 30.7413.0041 του προϋπολογισμού του Δήμου  ο.ε 2016 καθώς επίσης 
και την έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 
του ν. 4412/2016 με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση.   
12.Την με αριθμό 349/11.11.2016 απόφαση της Ο.Ε για τον ορισμό των  μελών  της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης σύμφωνα με το Α.Π 31502/ 10.11.2016 Πρακτικό Κλήρωσης  της Δ/ντριας Τ.Υ. 
13. Την με αριθμό 369/29.11.2016 απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση του από 22-11-2016 Πρακτικού 
της Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος στην  Εταιρείας σας NERCO Ν. 
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ΧΛΥΚΑΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 15.934,00 Ευρώ συμπ. 
Φ.Π.Α 
14.   Την με αριθμό 386/13.12.2016 απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση του από 8-12-2016 Πρακτικού 
της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά στην επικύρωση των δικαιολογητικών και την κατακύρωση 
του αποτελέσματος στον προσωρινό μειοδότη  NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. 
15. Την με αριθμό 385/13.12.2016 απόφαση της Ο.Ε για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής  της υπηρεσίας. 
16. Την με αρ. πρωτ. 35220/16.12.2016 σχετική Σύμβαση . 
17. Το με αρ. πρωτ. 531/5.1.2017 έγγραφο του Αναδόχου περί υποβολής των παραδοτέων . 
18.Το με αρ. πρωτ. 2169/24.1.2017 έγγραφο της ΕΚΧΑ για την ολοκλήρωση της εφαρμογής το 
συντομότερο δυνατό.  
19. Το με αρ. πρωτ. 3214/3.2.2017 έγγραφο του Δημάρχου προς την ΕΚΧΑ  περί απενεργοποίησης 
των κωδικών πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή. 
20. Το από 22 Φεβρουαρίου 2017 1

ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

αρμόδιας Επιτροπής.  
21. Το με αρ. πρωτ. 11103/24.4.2017 έγγραφο των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υ.ΔΟΜ 
προς τον   Δήμαρχο  για την ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή της 
ΕΚΧΑ για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου όπως από το νόμο ορίζεται.  
22. Τις πραγματοποιούμενες συσκέψεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και 
Αντιδημάρχους.    
23. Το με αρ. πρωτ. 14132/15.5.2017 έγγραφο του Αναδόχου περί της τελικής υποβολής των χαρτών 
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή καθώς και  της  Τεχνικής Εκθεσης –Τεκμηρίωση Εργασιών για την 
αρμοδίως θεώρησή τους.  
24. Την με αρ. πρωτ. 15475/25.5.2017 Εισήγηση προς τον Δήμαρχο για την Πρόεδρο του Δ. Σ , η 
οποία επεστράφη με εντολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν συνεννοήσεως με τον 
Δήμαρχο, προκειμένου να ληφθεί προηγουμένως απόφαση για το θέμα από την Επιτροπή Ποιότητα 
Ζωής. 
   

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τη λήψη απόφασης και τη 
διαμόρφωση εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο  περί  σύμφωνης γνώμης ( Αρθρο 3 της 
σχετικής Σύμβασης), όσον αφορά στα  πορτοκαλί ,κίτρινα και ιώδη περιγράμματα  στους συνημμένους 
θεωρημένους αρμοδίως  χάρτες, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 και της 
34844/11.7.2016  Υπουργικής Απόφασης ,προκειμένου να απεικονιστούν  στη διαδικτυακή εφαρμογή 
της ΕΚΧΑ όπως ο νόμος ορίζει.  

 

 
Συνημμένα 

Φάκελος με θεωρημένους  χάρτες   

   

Ε.Δ. 

1)  Γεν. Αρχείο 

2) Αρχείο  Δ.Τ.Υ. 

3) Υ.ΔΟΜ  

4)Σχετ. Φάκελος.  

5) Φ. Εισηγήσεων Ε.Π.Ζ 
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                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
             

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

ΤΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

6/6/2017 

 



 

 


