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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 9/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 59/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηε Α.Κ 19/2022 «ΜΔΣΝΟΡΑΟΗΑΠΚΑ ΆΙΠΝΠ
ΓΗΑ
ΙΝΓΝΠ
ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ,
ΘΝΞΖ
–
ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ
ΜΔΟΩΛ
ΣΝΟΡΩΛ
ΑΞΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ, ΘΝΞΖ ΜΔΟΩΛ ΣΝΟΡΩΛ –
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ
ΝΗΘΝΞΔΓΩΛ
ΓΗΑ
ΙΝΓΝΠ
ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,

ΑΔΑ: ΨΩ4Σ46ΜΩ0Ι-ΘΨΔ
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 4462/8/4-3-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
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, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 74 Δγθχθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 4401/2-3-2022
Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

ΘΔΜΑ:
«ύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε Α.Μ 19/2022,
«ΜΔΣΝΟΡΑΟΗΑΠΚΑ ΆΙΠΝΠ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ΘΝΞΖ – ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ
ΜΔΟΩΛ ΣΝΟΡΩΛ ΑΞΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ, ΘΝΞΖ ΜΔΟΩΛ ΣΝΟΡΩΛ –
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΝΗΘΝΞΔΓΩΛ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ»»
Θχξηε Ξξφεδξε,
Πχκθσλα 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, θαζψο
θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ 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 ηηο εξγαζίεο:
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Α) Ξερνξηάξηαζκα ηνπ Άιζνπο γηα ιόγνπο ππξαζθάιεηαο
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν Γήκνο σο αξκφδην
φξγαλν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Λ.3013/2002,
Λ.3852/2010) θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζην
Άιζνο θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ κήλα Κάην σο Ηνχλην.
Με ζπλνιηθή δαπάλε 12.998,30 € (Κ.Α. 35.6279.006)
Β) Κνπή – απνκάθξπλζε μεξώλ ρόξησλ από δεκνηηθνύο ρώξνπο
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν Γήκνο σο αξκφδην
φξγαλν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Λ.3013/2002,
Λ.3852/2010) θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Δπίζεο θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα πξέπεη ηα πεδνδξφκηα λα είλαη ειεχζεξα απφ αλεπηζχκεηε βιάζηεζε
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ.
Με ζπλνιηθή δαπάλε 21.182,30 € (Κ.Α. 35.6279.002)
Γ) Κνπή μεξώλ ρόξησλ- θαζαξηζκόο νηθνπέδσλ γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο
Ν Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 4/2012(ΦΔΘ 1346/Β/25-4-2012)
θαζψο θαη ζην Λ.3852/2010 άξζξν.94, παξ 1,πεξ 26 («Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), αλαθνξηθά
κε ηνλ θαζαξηζκφ ( απνςίισζε ) ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ. Ρα νηθφπεδα ηα νπνία, έπεηηα απφ
εηδνπνίεζε δελ απνςηισζνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη επεηδή ν θίλδπλνο
πξφθιεζεο ππξθαγηάο θαη εμάπισζεο απηήο ζηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο είλαη πνιχ
κεγάινο, ν Γήκνο ζηα πιαίζηα ηεο πξνάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο
δηαθχιαμεο ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαηνίθσλ θαη πεξίνηθσλ, ζα πξέπεη
λα αηηεζεί γηα ηελ έθδνζε εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηνλ
άκεζν θαζαξηζκφ απηψλ.
Με ζπλνιηθή δαπάλε 2990,88 € (Κ.Α. 35.6279.005)
ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ
1. Ρελ αλάζεζε ζε ηξίην ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο 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 Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 9/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο
θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ, δηαθσλψληαο κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε.
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Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία, δηαθσλψληαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ αξηζ. Α.Κ.
19/2022, 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)
1. Ρελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε Α.Μ 19/2022,
«ΜΔΣΝΟΡΑΟΗΑΠΚΑ ΆΙΠΝΠ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ΘΝΞΖ – ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ
ΜΔΟΩΛ ΣΝΟΡΩΛ ΑΞΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ, ΘΝΞΖ ΜΔΟΩΛ ΣΝΟΡΩΛ –
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΝΗΘΝΞΔΓΩΛ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ», ζπλνιηθήο δαπάλεο
37.171,48 € (ζπκ/λνπ ΦΞΑ) θαη ηελ αλάζεζε απηψλ ζε ηξίηνπο, δεδνκέλνπ φηη γηα
ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο 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 ζηηο θαησηέξσ εξγαζίεο:
Α) Ξερνξηάξηαζκα ηνπ Άιζνπο γηα ιόγνπο ππξαζθάιεηαο
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν Γήκνο σο αξκφδην
φξγαλν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Λ.3013/2002,
Λ.3852/2010) θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζην
Άιζνο θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ κήλα Κάην σο Ηνχλην.
πλνιηθή δαπάλε 12.998,30 € (Κ.Α. 35.6279.006)
Β) Κνπή – απνκάθξπλζε μεξώλ ρόξησλ από δεκνηηθνύο ρώξνπο
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν Γήκνο σο αξκφδην
φξγαλν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Λ.3013/2002,
Λ.3852/2010) θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Δπίζεο θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα πξέπεη ηα πεδνδξφκηα λα είλαη ειεχζεξα απφ αλεπηζχκεηε βιάζηεζε
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ.
πλνιηθή δαπάλε 21.182,30 € (Κ.Α. 35.6279.002)
Γ) Κνπή μεξώλ ρόξησλ- θαζαξηζκόο νηθνπέδσλ γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο
Ν Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 4/2012(ΦΔΘ 1346/Β/25-4-2012)
θαζψο θαη ζην Λ.3852/2010 άξζξν.94, παξ 1,πεξ 26 («Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), αλαθνξηθά
κε ηνλ θαζαξηζκφ ( απνςίισζε ) ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ. Ρα νηθφπεδα ηα νπνία, έπεηηα απφ
εηδνπνίεζε δελ απνςηισζνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη επεηδή ν θίλδπλνο
πξφθιεζεο ππξθαγηάο θαη εμάπισζεο απηήο ζηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο είλαη πνιχ

ΑΔΑ: ΨΩ4Σ46ΜΩ0Ι-ΘΨΔ
κεγάινο, ν Γήκνο ζηα πιαίζηα ηεο πξνάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο
δηαθχιαμεο ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαηνίθσλ θαη πεξίνηθσλ, ζα πξέπεη
λα αηηεζεί γηα ηελ έθδνζε εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηνλ
άκεζν θαζαξηζκφ απηψλ.
πλνιηθή δαπάλε 2.990,88 € (Κ.Α. 35.6279.005)

2. Ζ αλάζεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία,
ήηνη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412 /2016 (Α΄ 147).
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 59/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1. Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ
4. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
6. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
7. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
8. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
9. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

