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Αξηζ. Πξση. : 7919

Σκήκα Τπνζηήξημεο
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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 13/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 98/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηε Α.Κ. 66/2021 “Δξγαζίεο θπηνηερληθήοαξδεπηηθήο
αλαβάζκηζεο
θαη
ζπληήξεζεο
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ”»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 39 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 7655/14/16-4-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
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Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 6) Γξεηδειηάο
Παληειήο 7) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 8) εξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ..

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ο.Δ θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/18, ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο
θαηεπείγνλ.
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 7736/16-4-2021 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ
Αληηδεκάξρσλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: «ύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε Α.Μ 66/2021,
«Έξγαζίεο θπηνηερληθήο - αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ»
Θχξηε Πξφεδξε
χκθσλα κε ηελ Παξ.1 Άξζξν 117 ΝΟΜΟ 4674/2020:
"Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απνθαζίδεη γηα ηε ζχλαςε θαη
αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412 /2016 (Α΄ 147) γηα
ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ,
θαζώο θαη ζπληήξεζεο ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, εθφζνλ νη ζρεηηθέο
πηζηψζεηο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε
δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληφο ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη."
Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο ηεο σο άλσ κειέηεο αθνξά ηελ εξγαζία:
Έξγαζίεο θπηνηερληθήο - αξδεπηηθήο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ

αλαβάζκηζεο

θαη

ζπληήξεζεο
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Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνξξέεη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα «Πνηφηεηαο
Εσήο θαη Δχξπζκεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ», (άξζξν 75, παξαγξ. γ.12
ηνπ Λ.3463/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα "Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη

αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ" θαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνλ
ηνκέα «Πεξηβάιινληνο» (άξζξν 75, παξαγξ.β.7 ηνπ Λ.3463/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα "Ζ
κειέηε, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο".
πκπεξαζκαηηθά ν Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη
αλαβάζκηζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ δεκφζησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξίσλ ηνπ.
Με ζπλνιηθή δαπάλε 67.000,00 € (Κ.Α. 35.6262.001)
ΔΙΗΓΟΤΜΑΙ
1. Σελ αλάζεζε ζε ηξίην ηεο σο άλσ ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία ππάξρεη αδπλακία
εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ, ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ
θαη έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.
2. Ζ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 13/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη α) ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ.



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο ππεξςήθηζε ηελ εηζήγεζε, εζηηάδνληαο ζην
γεγνλφο φηη ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηελ Γ/λζε Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ,
ην ελαπνκείλαλ πξνζσπηθφ έρεη επηβαξπλζεί κε θιαδέκαηα, εξγαζίεο
ζρεηηδφκελεο κε ηελ παλδεκία COVID-19 θιπ. θαη φηη δελ πξέπεη ε Τπεξεζία
λα εγθαηαιεηθζεί ελ φςεη ηνπ θαινθαηξηνχ (θαχζσλεο θιπ.).

Λ.εξεηάθεο, πνπ ζεσξεί αβάζηκε ηελ εηζήγεζε, φηη ππάξρεη αζάθεηα σο
πξνο ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ηελ δηάξθεηα θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
πνπ ζα γίλνπλ, ππνζηεξίδνληαο επίζεο φηη εθρσξνχληαη ζε ηξίην ρσξίο λα
ππάξρεη ζαθήο δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε
κφληκεο πξνζιήςεηο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ απαμίσζε ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ
θαη β) ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ πνπ ζπκθσλεί ζε γεληθέο
γξακκέο κε ηα αλσηέξσ, ππνζηεξίδνληαο ηδηαίηεξα φηη ε εηζήγεζε είλαη
αζαθήο θαη γεληθφινγε.

Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ αξηζ. Α.Κ.
66/2021, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40
παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Λ. 3979/11, φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 117 παξ. 1 ηνπ Λ. 4674/20, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ. 4412/16 θαη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(6 ΤΠΔΡ-2 ΚΑΣΑ)
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1. Σελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε Α.Μ. 66/2021,
«Έξγαζίεο θπηνηερληθήο - αξδεπηηθήο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ» θαη ηελ αλάζεζε απηήο ζε ηδηψηε, δεδνκέλνπ
φηη γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία ππάξρεη αδπλακία εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ,
ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ.
Δηδηθφηεξα, ε ζχλαςε ζχκβαζεο ηεο σο άλσ κειέηεο αθνξά ζηελ εξγαζία:
Έξγαζίεο θπηνηερληθήο - αξδεπηηθήο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ

αλαβάζκηζεο

θαη

ζπληήξεζεο

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνξξέεη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα «Πνηφηεηαο
Εσήο θαη Δχξπζκεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ», (άξζξν 75, παξαγξ. γ.12
ηνπ Λ.3463/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα "Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη

αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ" θαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνλ
ηνκέα «Πεξηβάιινληνο» (άξζξν 75, παξαγξ.β.7 ηνπ Λ.3463/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα "Ζ
κειέηε, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο".
πκπεξαζκαηηθά ν Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη
αλαβάζκηζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ δεκφζησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξίσλ ηνπ.
Με ζπλνιηθή δαπάλε 67.000,00 € (Κ.Α. 35.6262.001)
2. Ζ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία,
ήηνη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412 /2016 (Α΄ 147).

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 98/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

ΣΑ ΚΔΙΖ
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ
4. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
7. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
8. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
9. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

