
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  9o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ.121 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 14Ο  
Συνεδρίαση της 08.03.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 21419/04-03-2022 
 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 11.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, 
κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 21419/04-03-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύουν. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
(9μελής επιτροπή). 
 
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                                1. Παυλίδου Όλγα 
2. Αβραμίδης Ιωάννης   2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
3. Βρεττός Μιχαήλ   3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
4. Δαμάσκος Νικόλαος  
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  
6. Κόνταρης Χρύσανθος- (Αναπλ/κό μέλος του  
   κ. Αραμπαντζή Ευάγγελου) 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» δ) Σύσταση επιτροπής 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.» 

 

 

ΑΔΑ: ΩΘΧΔΩΨ8-ΔΡΛ



 

 Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 14Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου που αφορά στην έγκριση ή μη: α) 
ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της 
προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 

Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή 
μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 

2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. το αρ. 61του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21, σύμφωνα με το 

οποίο: « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται». 

4. την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία 

ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 
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σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν 

από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 3-8-2021. 

5. την εντολή (προφορική) του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου με την οποία ζητά η εν λόγω 

ανάθεση να γίνει με την διαδικασία της παραγράφου 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016, ώστε να 

μπορέσει ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που προέκυψαν και εξακολουθούν να υπάρχουν 

από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. 

6. το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

καθώς και τα διαθέσιμα οχήματα - μηχανήματα (ανυψωτικά κλπ)  δεν επαρκούν για την άμεση 

κάλυψη του συνόλου των παραπάνω εργασιών. Επιπλέον, τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα 

παρουσιάζουν συχνότατες βλάβες λόγω παλαιότητας και υπερχρήσης με αποτέλεσμα να καθυστερούν 

ή να αναβάλλονται προγραμματισμένες εργασίες. 

7. την αρ. 4/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ           

Η παρούσα μελέτη αφορά την υλοτομία, περισυλλογή, απομάκρυνση και αποθήκευση των καμένων 

και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021 που 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7169/4-8-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

κηρύχθηκε ο Δήμος Αχαρνών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 

2022 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ). 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις περιοχές των Δ.Ε. Αχαρνών (περιοχή Βαρυμπόμπης) και 

Θρακομακεδόνων και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία Πρασίνου και κατόπιν έκδοσης 

των σχετικών αδειών υλοτομίας από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία όπου απαιτείται. 

      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016 με την χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 2γ και 32Α του Ν. 4412/16,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ), όταν συντρέχει κατεπείγουσα 

ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην 

πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.  

      Ο  προϋπολογισμός   δαπάνης  της  υπηρεσίας  ανέρχεται   στο  ποσό  των  39.925,00 €  +  Φ.Π.Α.24%  ( 

=9.582,00 €),  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 49.507,00 € . 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

     Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι :   

 Υλοτομία και τεμαχισμός καμένων δέντρων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) από εξειδικευμένο 

εργατοτεχνικό προσωπικό με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Καθαρισμός χώρων από καμένα δένδρα και θάμνους που έχουν εναποτεθεί σε διάφορους χώρους 

των ανωτέρω περιοχών.    

 Φόρτωση των προϊόντων κοπής με κατάλληλα μηχανήματα  

 Μεταφορά των προϊόντων κοπής με φορτηγά και εναπόθεση τους σε ειδικά διαμορφωμένους και 

αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Αχαρνών. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα όπως: 

 Καλαθοφόρα οχήματα 20 m κατάλληλων για εργασία σε μεγάλα ύψη και την απασχόληση 

εξειδικευμένου προσωπικού και εναεριτών (όπου χρειαστεί) κατάλληλα εκπαιδευμένων για 

εργασία σε μεγάλο ύψος. 

 Φορτηγά και μηχανήματα για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής   

Επίσης να διαθέσει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (όπως χειριστές αλυσοπρίονων και 

εργαλείων, χειριστές καλαθοφόρων και μηχανημάτων φόρτωσης, οδηγούς οχημάτων εργάτες κλπ) και όλα 

τα απαραίτητα εργαλεία (αλυσοπρίονα, κονταροαλυσοπρίονα, σκάλες κλπ)  που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των εργασιών καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών και προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών σε γειτονικά ακίνητα, δίκτυα ηλεκτροδότησης ή 

τηλεφωνίας, οχήματα κλπ, όπως επίσης και την έκδοση των σχετικών αδειών (Τροχαία, ΟΑΣΑ κλπ) για 

διακοπή κυκλοφορίας όπου χρειαστεί.  

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επιχείρηση κοπής, μεταφοράς και αποθήκευσης των καμένων 

κορμών και κλαδιών σε ειδικά διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους του Δήμου.  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις κάτωθι περιοχές των Δ.Ε. Αχαρνών και Θρακομακεδόνων σε βάθος 

30 μ. ένθεν και ένθεν των κάτωθι οδών: 

1.  Τμήμα της οδού Ορφέως (Θρακομακεδόνες) έως Αγία Κυριακή (500 m) 

2.  Επί της οδού Χαλκίδος στις Αχαρνές, σε διάφορες θέσεις και μήκη (400 m) 

3.  Τμήμα της οδού Χλόης (Βαρυμπόμπη) έως οδός Τατοίου (300 m) 

4.  Τμήμα της οδού Βαρυμπόμπης (470 m) 

Και σε θέσεις που θα υποδεχθούν από την Υπηρεσία.  
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Από τα παραπάνω προκύπτει περιοχή παρέμβασης 50 στρεμμάτων.  

         Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι :   

 Υλοτομία και τεμαχισμός δέντρων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό 

προσωπικό με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Καθαρισμός χώρων από καμένα δένδρα και θάμνους που έχουν εναποτεθεί σε διάφορους χώρους 

των ανωτέρω περιοχών.    

 Φόρτωση των προϊόντων με κατάλληλα μηχανήματα  

 Μεταφορά των προϊόντων με φορτηγά και εναπόθεση τους σε ειδικά διαμορφωμένους και 

αδειοδοτημένους χώρους του Δήμου Αχαρνών. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει καλαθοφόρο όχημα ή οχήματα ύψους 20 m, στα οποία θα 

εργάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για την τμηματική υλοτόμηση δέντρων, κατάλληλα μηχανήματα για 

την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων υλοτόμησης, φορτηγό για τη μεταφορά τους στους χώρους 

εναπόθεσης/ αποθήκευσης, μηχανήματα/ εργαλεία κοπής και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για 

το προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες.  

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις εργασίες του Δήμου και κατόπιν έκδοσης των σχετικών 

αδειών υλοτομίας από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία όπου απαιτείται.  

Ο καθορισμός των τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση 

του Έργου, αφορά σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 

του έργου και γίνεται βάσει του «Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 

συμβάσεις έργων», απόφαση υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β’/19.05.2017). 

Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Τιμολογίου Εργασιών Έργων Πρασίνου ισχύουν τα κάτωθι: 

     Άρθρο ΣΤ 4.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-

04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 

και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  

απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

 Άρθρο ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
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απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπεται. 

 Άρθρο ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων (ΣΤ 4.3.1 για δέντρα ύψους 8-12μ. , 

4.3.3 για δέντρα ύψους 12-16μ. & 4.3.5 για δένδρα ύψους 16-20μ.) 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 

παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 

εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 

απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 

Συντάχθηκε Νέο Άρθρο τιμολογίου βάσει των παραπάνω άρθρων. Η περιγραφή του Νέου άρθρου έχει ως 

κάτωθι: 

  Νέο Άρθρο 1ο: Σχετ. ΠΡΣ ΣΤ 4.1.3 & ΠΡΣ ΣΤ 4.2.1 & ΠΡΣ ΣΤ 4.3.1 & ΠΡΣ ΣΤ 4.3.3 Ρίψη, 

τεμαχισμός, περισσυλογή και απομάκρυνση δένδρων ύψους έως και 20 m - Κωδικός 

αναθεώρησης ΠΡΣ 5354Α 

Υλοτομία, τεμαχισμός, περισσυλογή και απομάκρυνση δέντρων ύψους μέχρι και 20 m , σε πλατείες, 

πάρκα, χώρους αναψυχής, εντός δασών και δασικών εκτάσεων, σε παράπλευρους χώρους οδών- 

ρεμάτων, κ.α. σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη  ή/και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 

εργαλείων και η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 

τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Έγιναν οι παρακάτω παραδοχές-αναλογίες: 

Ανά στρέμμα υπάρχουν:  

• 16 τμχ δέντρων ύψους έως  4m 

• 6 τμχ δέντρων ύψους  4m - 8m 

• 3 τμχ δέντρων ύψους  8m - 12m 

• 2 τμχ δέντρων ύψους  12m -16m 

• 1 τμχ δέντρων ύψους  16m -20m 

 Βάσει ΦΕΚ 1746/Β/2017 και άρθρων ΣΤ 4.1.3 , ΣΤ 4.2.1, ΣΤ 4.3.1, ΣΤ 4.3.3 οι τιμές ανά τεμάχιο δέντρου 

διαμορφώνονται ως εξής: 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m ΣΤ 4.1.3 ΠΡΣ 5354 τμχ 6,00 € 
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Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους από  4 m μέχρι και 8 m ΣΤ 4.2.1 ΠΡΣ 5354 τμχ 25,00 € 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8-12 m σε 
πλατείες, πάρκα κλπ. 

ΣΤ 4.3.1 ΠΡΣ 5354 τμχ 67,50 € 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12-16 m σε 
πλατείες, πάρκα κλπ. 

ΣΤ 4.3.3 ΠΡΣ 5354 τμχ 100,00 € 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε 
πλατείες, πάρκα κλπ. 

ΣΤ 4.3.5 ΠΡΣ 5354 τμχ 150,00 € 

 

Άρα από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω τιμές για τις προαναφερθείσες εργασίες σε €/στρ για 

κάθε κατηγορία ύψους δένδρων: 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 
m 

ΣΤ 4.1.3 
ΠΡΣ 
5354 

τμχ 6,00 € 16 96,00 € 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους από  4 m 
μέχρι και 8 m 

ΣΤ 4.2.1 
ΠΡΣ 
5354 

τμχ 25,00 € 6 150,0 € 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. 

ΣΤ 4.3.1 
ΠΡΣ 
5354 

τμχ 67,50 € 3 202,5 € 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. 

ΣΤ 4.3.3 
ΠΡΣ 
5354 

τμχ 100,00 € 2 200,0 € 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 16-20 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. 

ΣΤ 4.3.5 
ΠΡΣ 
5354 

τμχ 150,00 € 1 150,0 € 

 798,50 € 

 

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων: 

             Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα 

             Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

             Ν 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 

             Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

     Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με Κ.Α. 

00-6495.024 στο ποσό των 49.507,00 Ευρώ  

CPV : 77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή είδους 
Αριθ.    

Τιμολογίου 
Μονάδα 

Τιμή μονάδας 

(€/στρ) 
Ποσότητα Δαπάνη 

Ρίψη, τεμαχισμός, περισυλλογή και 

απομάκρυνση δένδρων ύψους έως και 

20m - Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5354Α 

Ν
έο

 Ά
ρθ

ρο
 1

 

Στρ. 798,50 50 39.925,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) : 39.925,00 

Φ.Π.Α  24%  : 9.582,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) : 49.507,00 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών υλοτόμησης καμένων δένδρων, συλλογής και 
φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων της υλοτόμησης καθώς και μεταφοράς και αποθήκευσής τους σε 
περιοχές του Δήμου Αχαρνών. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα γίνουν με την επίβλεψη και τις 
οδηγίες της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Δήμου Αχαρνών. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 
 

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΑΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε 
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Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα 
 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
 Ν 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 
 Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία   πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Απόφαση Δημάρχου 
β) Η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός της μελέτης 
γ) Η προσφορά του Αναδόχου 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης 
  
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) ημερών από την κοινοποίηση  της 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την 
κάλυψη των εργασιών που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή παραπάνω. Οι διαγωνιζόμενοι 
θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που 
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.) 

2. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές 
και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών.  

 
3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί 
των οχημάτων μεταφοράς και οι χειριστές των ανυψωτικών και καλαθοφόρων οχημάτων ή 
μηχανημάτων έργου καθώς και το λοιπό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα 
αντικαθίστανται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για 
την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Δήμο. Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας 
καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού. 

6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 
εργασίες του, με υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για 
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την αστική ευθύνη, για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

7. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της ανατεθείσας εργασίας ορίζεται σε χρονικό διάστημα 50 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου 
 

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής υπηρεσιών.  

2. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το ποσό των 200 €, για 
τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και 
αντισυμβατικώς, έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα το καλέσει σε εξώδικη 
διαμαρτυρία δεκαπέντε ημέρες πριν, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 
Άρθρο 7ο: Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Όσον αφορά στα μηχανήματα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή να μισθώσει: α) ανυψωτικά 
μηχανήματα ανύψωσης (καλαθοφόρο), κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης και να διαθέτει τα μέσα 
προστασίας που προβλέπονται (ζώνες πρόσδεσης κ.λπ. ) για την ασφάλεια των κλαδευτών. β) φορτηγό και 
μηχανήματα για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης και γ) μηχανήματα-εργαλεία 
κοπής. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009). 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή 
ατυχημάτων στο εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους διερχόμενους πεζούς και σταθμευμένα 
αυτοκίνητα, Τοποθετούνται κατάλληλα μέσα σήμανσης εκτέλεσης εργασιών με ευθύνη του αναδόχου, τα 
οποία απομακρύνονται μετά το πέρας των εργασιών. 
 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Τα οχήματα – μηχανήματα επί των οποίων θα εργάζεται το προσωπικό για την κλάδευση ή τμηματική 
κοπή των δένδρων, θα είναι: καλαθοφόρα οχήματα τηλεσκοπικά ή αρθρωτά, εμβέλειας ικανής για την 
κοπή δέντρων ύψους έως 20 μέτρων ή ψαλιδωτές πλατφόρμες εναέριας εργασίας, αυτοκινούμενες, 
εμβέλειας ικανής για κοπή ή κλάδευση δέντρων ύψους έως 20 μέτρων ή αρθρωτά καλάθια εργασίας 
εμβέλειας ικανής για κοπή ή κλάδευση δέντρων ύψους έως 20 μέτρων με ασφάλεια. 
Τα οχήματα – μηχανήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, 
εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Οι χειριστές θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια και προϋπηρεσία, 
τουλάχιστον τριών ετών. 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 
Οι εργασίες κοπής – κλάδευσης θάμνων ή δένδρων από εδάφους ή εναερίως θα γίνουν με μηχανήματα- 
εργαλεία κοπής όπως αλυσοπρίονα χειρός, βενζινοκίνητα ή αέρος, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, 
πτυσσόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής, κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κ.λπ. 
 
Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
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αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
Άρθρο 9ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας 
  
Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών. Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής γενικών 
υπηρεσιών.  

 
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 
 
Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας των 
υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση του Δήμου Αχαρνών έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: το απαιτούμενο 
προσωπικό, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός κ.τ.λ. που χρειάζονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων 
δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
της υπογραφής της σύμβασης. 
 
Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω προτείνουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 
4412/16 ως εξής:  
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Νικόλαος Νίκας 1. Ελένη Μαρούγκα 

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΑΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε 
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2. Σμαρώ Καρακάση 2. Αθανάσιος Σωτηρίου 
3. Θεόδωρος Κουτσίκος 3. Βασίλειος Ρούσας 

 
Ο πρώτος των τακτικών μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.  
Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε τακτικού μέλους αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής διεξαγωγής της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης ισχύει για όλες τις 
τυχόν επαναληπτικές Διαδικασίες ανάθεσης του Έργου. 
 
 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 
του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις 
τροποποιήσεις του, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                       Αφού έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» 

 

Β) εγκρίνει την αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

Γ) εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021»  

 

Δ) εγκρίνει την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη 
 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Νικόλαος Νίκας 1. Ελένη Μαρούγκα 
2. Σμαρώ Καρακάση 2. Αθανάσιος Σωτηρίου 
3. Θεόδωρος Κουτσίκος 3. Βασίλειος Ρούσας 
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Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 121/2022. 

 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 
2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
5. Κόνταρης Χρύσανθος 

 
    

                                                                    Ακριβές Απόσπασμα 

 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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