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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 16/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 90/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση όρων και διαδικασίας 
απευθείας ανάθεσης της μελέτης (Α. Μ. 
74/2018) της  Εργασίας 
«Ξεχορτάριασμα Άλσους και Κοπή-
Απομάκρυνση ξερών χόρτων από 
δημοτικούς χώρους για λόγους 
πυρασφάλειας», προϋπολογισμού 
24.757,44 €  (συμπ/νου ΦΠΑ)  και 
μέχρι ολοκληρώσεως του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με 
Α.Μ. 36/2018  για την εργασία: 
''Α. Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για 
λόγους πυρασφάλειας 
Β. Κοπή – απομάκρυνση ξερών χόρτων 
από  δημοτικούς χώρους  
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Γ. Κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός 
οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας 
'' συνολικού ποσού 148.000,00€  
συμπ/νου ΦΠΑ » . 

 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 17 του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. 
συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 9791/16/13-4-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης Νικόλαος 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη 6) Καλαμπόκης Ιωάννης 7)  Πλάτανος Ελευθέριος και 8) 
Παπαλουκά Ευτυχία (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας). 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 9955/16-4-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών του Δήμου επί του θέματος: 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 
 
Α) Την έγκριση των όρων της μελέτης (Α. Μ. 74/2018) της  Εργασίας 
«Ξεχορτάριασμα Άλσους και Κοπή-Απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς 
χώρους για λόγους πυρασφάλειας», προϋπολογισμού 24.757,44 €  (συμπ/νου ΦΠΑ)  
και μέχρι ολοκληρώσεως του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με 
Α.Μ. 36/2018  για την εργασία: 
''Α. Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας 
Β. Κοπή – απομάκρυνση ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους  
Γ. Κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας '' 
συνολικού ποσού 148.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ  . 
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Β) Την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της μελέτης (Α.Μ. 74/2018) 
όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72: 
« Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες », η οποία μεταξύ άλλων: « δ) αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» οπότε και καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη διενέργειας επιπλέον συμβάσεως για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου . 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:                                                                                        
  
Με την υπ΄αρίθμ. 31/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την 
υπ.άρίθμ. 90/2018 (ΠΑΥ 191/2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
ανάθεση σε τρίτους των εν λόγω εργασιών , καθώς και η δαπάνη και η διάθεση 
σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση των εργασιών αυτών ,όπως περιγράφεται στον 
κάτωθι πίνακα, και αφορά τους εξής κωδικούς: 

ΟΜΑΔ
Α 

Κ.Α. CPV 
ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ
Σ συμπ. 
Φ.Π.Α.(€) 
έτους 2018 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
συμπ. 
Φ.Π.Α.(€) 
έτους 2019 

A 35.6279.006 77312000-0 

Ξεχορτάριασμα  
του Άλσους για 
λόγους 
πυρασφάλειας 

17.000,00 17.000,00 

Β 35.6279.002 77312000-0 

Κοπή – 
απομάκρυνση 
ξερών χόρτων 
από  
δημοτικούς 
χώρους  

55.000,00 55.000,00 

Γ 35.6279.005 77312000-0 

Κοπή ξερών 
χόρτων - 
καθαρισμός 
οικοπέδων για 
λόγους 
πυροπροστασί
ας 

2.000,00 2.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ: 74.000,00 74.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΤΙΑΣ  148.000,00 

 
Με την μελέτη υπ. ‘αρίθμ 74/2018, η παρούσα μελέτη αποτελεί κομμάτι του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τις εργασίες:  Α. 
Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας Β. Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους για λόγους πυρασφάλειας. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε προγραμματισμένο διάστημα που αφορά το 
μήνα Μάϊο και μέχρι το αργότερο τέλος Ιουνίου,όπου οι εργασίες ξεχορταριάσματος 
επικίνδυνων ξερών χόρτων πρέπει να λάβουν τέλος. Οι εργασίες, οι Κ.Α. καθώς και οι 
επιμέρους προϋπολογισμοί των εργασιών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΟΜΑΔΑ Κ.Α. CPV ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
συμπ. Φ.Π.Α.(€) 
έτους 2018 

A 35.6279.006 77312000-0 
Ξεχορτάριασμα  του 
Άλσους για λόγους 
πυρασφάλειας 

17.000,00 

Β 35.6279.002 77312000-0 
Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  
δημοτικούς χώρους  

  7.757,44 

   ΣΥΝΟΛΟ: 24.757,44 

 
Αναλυτικότερα, με τη μελέτη αυτή και στο πλαίσιο της πρόληψης από πυρκαγιές κατά 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2018 προβλέπεται το ξεχορτάριασμα  
του Άλσους  και η κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός δημοτικών χώρων για λόγους 
πυροπροστασίας.  

 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με 
απευθείας ανάθεση και θα έχει διάρκεια 2 μηνών (Μάιος Ιούνιος 2018). 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί κομμάτι (άρθρο 6, παρ. 10 Ν. 4412/2016) του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τις εργασίες:  Α. 
Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας Β. Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους Γ. Κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός 
οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας, Α.Μ. 36/218, αρχικού προυπολογισμού 
74.000,00 ευρώ κατά το έτος 2018 και 74.000,00 ευρώ κατά το έτος 2019.  
Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό η ημερομηνία υποβολής προσφορών λήγει στις 
27/04/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις ημέρες μετά, ήτοι 04/05/2018 , ημέρα 
Παρασκευή και Ώρα 10:00π.μ.Κατά συνέπεια η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί 
πριν τον Ιούλιο του 2018 για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. 
 Η αργοπορία της δημοπράτησης των συγκεκριμένων εργασιών οφείλεται σε αλλαγές 
στον προϋπολογισμό του Δήμου και εσωτερικές καθυστερήσεις και γι αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η απευθείας ανάθεση για τις ομάδες Α και Β ,όπως περιγράφονται 
ανωτέρω, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της περιόδου πυροπροστασίας που 
ξεκινάει 1η Μαϊου 2018, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν αρχίσει οι 
εργασίες ξεχορταριάσματος του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας και ορισμένων χώρων 
πρασίνου της πόλης όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από πολλά ξερά χόρτα.   
Το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για να εκτελέσει εγκαίρως την εργασία αυτή 
,για την οποία σε προηγούμενη περίπτωση έγινε προσπάθεια και ως εκ τούτου δεν 
επετεύχθη ο σκοπός μέσα στις ημερομηνίες που η εργασία θα έπρεπε να έχει 
περατωθεί, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, από πυροσβεστικές διατάξεις και διατάξεις 
πολιτικής προστασίας (εγκύκλιος 2132/17/03/2017 Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την 
αντιπυρική περίοδο). 
 
Ιδιαίτερα για το Άλσος ως δασικό οικοσύστημα, η εργασία πρέπει να έχει 
περατωθεί τέλος Μαΐου έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 
Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  
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1. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 
λογιστικό».  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και 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. 

3. Τον Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
άρθρο 72: « Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες », η οποία μεταξύ 
άλλων: « δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» οπότε και καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη διενέργειας επιπλέον συμβάσεως για την κάλυψη των αναγκών τους  
(Άρθρο 6, παρ. 10/Ν.4412/2106) . 

4. Των άρθρων 5,6 (παρ.10),105 & 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’), όπου αυτά δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τον Ν. 2286/95. 

5. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου , 
ΠΑΥ 191/2018 , και αφορά τους εξής δύο κωδικούς : 

- 35.6279.006, CPV: 77312000-0, με τίτλο:Ξεχορτάριασμα  του 
Άλσους για λόγους πυρασφάλειας και ποσό 17.000,00 

- 35.6279.002, CPV: 77312000-0, με τίτλο:Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους και ποσό 7.757,44 €. 

6. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 
90/2018 απόφαση της και την υπ΄ αρίθμ. 191/2018 A.Α.Υ., όπως ορίζει το 
Π.Δ. 80/2016, « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ». 

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων που συντάχθηκαν από 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και αφορά την 
εργασία  «ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ-ΑΠΟΜΑΚΤΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ 
ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ : ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2018» . 

8. Το γεγονός ότι το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι μέχρι 20.000,00 € . 
 
 
Να αποφασίσει την έγκριση της μελέτης και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της εν 
λόγω μελέτης 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 16/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 
Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 74/2018 
σχετική μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και: 
 

1. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 
λογιστικό».  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και 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. 

3. Τον Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
άρθρο 72: « Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες », η οποία μεταξύ 
άλλων: « δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» οπότε και καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη διενέργειας επιπλέον συμβάσεως για την κάλυψη των αναγκών τους  
(Άρθρο 6, παρ. 10/Ν.4412/2106) . 

4. Των άρθρων 5,6 (παρ.10),105 & 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’), όπου αυτά δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τον Ν. 2286/95. 

5. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου , 
ΠΑΥ 191/2018 , και αφορά τους εξής δύο κωδικούς : 

- 35.6279.006, CPV: 77312000-0, με τίτλο:Ξεχορτάριασμα  του 
Άλσους για λόγους πυρασφάλειας και ποσό 17.000,00 

- 35.6279.002, CPV: 77312000-0, με τίτλο:Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους και ποσό 7.757,44 €. 

6. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 
90/2018 απόφαση της και την υπ΄ αρίθμ. 191/2018 A.Α.Υ., όπως ορίζει το 
Π.Δ. 80/2016, « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ». 

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων που συντάχθηκαν από 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και αφορά την 
εργασία  «ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ-ΑΠΟΜΑΚΤΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ 
ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ : ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2018» . 

8. Το γεγονός ότι το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι μέχρι 20.000,00 € . 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

(7 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) 
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Α) Την έγκριση των όρων της μελέτης (Α. Μ. 74/2018) της  Εργασίας 
«Ξεχορτάριασμα Άλσους και Κοπή-Απομάκρυνση ξερών χόρτων από 
δημοτικούς χώρους για λόγους πυρασφάλειας», προϋπολογισμού 24.757,44 €  
(συμπ/νου ΦΠΑ)  και μέχρι ολοκληρώσεως του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της μελέτης με Α.Μ. 36/2018  για την εργασία: 
 
''Α. Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας 
Β. Κοπή – απομάκρυνση ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους  
Γ. Κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας '' 
συνολικού ποσού 148.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ  . 
 
Β) Την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της μελέτης (Α.Μ. 74/2018) 
όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72: 
« Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες », η οποία μεταξύ άλλων: « δ) αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» οπότε και καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη διενέργειας επιπλέον συμβάσεως για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου . 
 
Με την μελέτη υπ. ‘αρίθμ 74/2018, η παρούσα μελέτη αποτελεί κομμάτι του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τις εργασίες:  Α. 
Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας Β. Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους για λόγους πυρασφάλειας. 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε προγραμματισμένο διάστημα που αφορά το 
μήνα Μάιο και μέχρι το αργότερο τέλος Ιουνίου, όπου οι εργασίες ξεχορταριάσματος 
επικίνδυνων ξερών χόρτων πρέπει να λάβουν τέλος. Οι εργασίες, οι Κ.Α. καθώς και οι 
επιμέρους προϋπολογισμοί των εργασιών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΟΜΑΔΑ Κ.Α. CPV ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
συμπ. Φ.Π.Α.(€) 
έτους 2018 

A 35.6279.006 77312000-0 
Ξεχορτάριασμα  του 
Άλσους για λόγους 
πυρασφάλειας 

17.000,00 

Β 35.6279.002 77312000-0 
Κοπή – απομάκρυνση 
ξερών χόρτων από  
δημοτικούς χώρους  

  7.757,44 

   ΣΥΝΟΛΟ: 24.757,44 

 
Αναλυτικότερα, με τη μελέτη αυτή και στο πλαίσιο της πρόληψης από πυρκαγιές κατά 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2018 προβλέπεται το ξεχορτάριασμα  
του Άλσους  και η κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός δημοτικών χώρων για λόγους 
πυροπροστασίας.  

 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με 
απευθείας ανάθεση και θα έχει διάρκεια 2 μηνών (Μάιος Ιούνιος 2018). 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί κομμάτι (άρθρο 6, παρ. 10 Ν. 4412/2016) του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τις εργασίες:  Α. 
Ξεχορτάριασμα  του Άλσους για λόγους πυρασφάλειας Β. Κοπή – απομάκρυνση 
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ξερών χόρτων από  δημοτικούς χώρους Γ. Κοπή ξερών χόρτων- καθαρισμός 
οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας, Α.Μ. 36/218, αρχικού προυπολογισμού 
74.000,00 ευρώ κατά το έτος 2018 και 74.000,00 ευρώ κατά το έτος 2019.  
Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό η ημερομηνία υποβολής προσφορών λήγει στις 
27/04/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις ημέρες μετά, ήτοι 04/05/2018 , ημέρα 
Παρασκευή και Ώρα 10:00π.μ.Κατά συνέπεια η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί 
πριν τον Ιούλιο του 2018 για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. 
 Η αργοπορία της δημοπράτησης των συγκεκριμένων εργασιών οφείλεται σε αλλαγές 
στον προϋπολογισμό του Δήμου και εσωτερικές καθυστερήσεις και γι αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η απευθείας ανάθεση για τις ομάδες Α και Β ,όπως περιγράφονται 
ανωτέρω, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της περιόδου πυροπροστασίας που 
ξεκινάει 1η Μαϊου 2018, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν αρχίσει οι 
εργασίες ξεχορταριάσματος του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας και ορισμένων χώρων 
πρασίνου της πόλης όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από πολλά ξερά χόρτα.   
Το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για να εκτελέσει εγκαίρως την εργασία αυτή 
,για την οποία σε προηγούμενη περίπτωση έγινε προσπάθεια και ως εκ τούτου δεν 
επετεύχθη ο σκοπός μέσα στις ημερομηνίες που η εργασία θα έπρεπε να έχει 
περατωθεί, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, από πυροσβεστικές διατάξεις και διατάξεις 
πολιτικής προστασίας (εγκύκλιος 2132/17/03/2017 Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την 
αντιπυρική περίοδο). 
 
Ιδιαίτερα για το Άλσος ως δασικό οικοσύστημα, η εργασία πρέπει να έχει 
περατωθεί τέλος Μαΐου έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Ελ.Πλάτανος, λόγω μη έγκαιρης 
ενημέρωσής του επί του θέματος και της πάγιας αντίθεσής του στην 
διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  90/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

           Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τμήμα Λογιστηρίου 
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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