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ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύλαςε θαη αλάζεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα 

ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δξγαζίεο θνπήο ρόξησλ θαη ζπληήξεζεο ρώξσλ 

πξαζίλνπ» 
 
Σην Ληηφρσξν ζήκεξα, 9 Μαξηίνπ 2022 θαη ψξα 08:30 κ.κ. ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ 
Δήκνπ Δίνπ-Οιχκπνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 
Δήκνπ Δίνπ-Οιχκπνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2968/03-03-2022 πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10.  
 Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ, 
βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ επηά (7) κέιε:  
    
ΠΑΡΟΝΣΔ                                 ΑΠΟΝΣΔ 
1.- Δεκήηξηνο Παηζηαξίθαο.                              
2 .-Δεκήηξηνο Μπισλέξνο 
3.- Γεψξγηνο Καξαιήο 
4.- Νηθφιανο Λακπνλίθνο 
5.- Οπξαλία Καηζακάθα 
6.- Θσάλλεο Πνχιηνο 
7.-Αζαλάζηνο Καιατηδήο 
 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ.  Δφηζηνπ Αξεηή 

 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 8ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηεο Επηηξνπήο, ηελ κε αξ. πξση.2960/3-3-2022  εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Τερληθψλ 
Υπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 

Σχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3979/2011,φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 178 ηνπ Ν.4635/2019 θαη απφ ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4674/2020, νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1. Η 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. Με ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 
ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληφο ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη.».  

Σχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν.4635/2019 (ε νπνία 
αλαθέξεηαη βέβαηα ζε απφθαζε Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζψο ηφηε ήηαλ αξκνδηφηεηα 
απηνχ ηνπ νξγάλνπ): «Με ην άξζξν 179 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 61 ηνπ λ. 3979/2011, ην 
νπνίν ζηελ πξάμε απεδείρζε δπζεθάξκνζην, θαη νξίδεηαη ηνπ ινηπνχ φηη εθφζνλ θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαθχπηεη αδπλακία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
ππεξεζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 
θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ζπληήξεζεο ρψξσλ 
πξαζίλνπ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα αλαηίζεληαη κε 
δεκφζηα ζχκβαζε ε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Με ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, ην 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, σο θπξίαξρν απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη αξκφδην γηα ηε 
δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, θαηά ην άξζξν 102 ηνπ Σπληάγκαηνο, κπνξεί λα 
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απνθαζίδεη γηα ηελ αλάζεζε ζε ηξίην ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, εθηηκώληαο ειεύζεξα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνηηθνύ, αιιά θαη 
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Καη ηνχην δηφηη, θαηά ινγηθή ζπλέπεηα, είλαη πξνθαλέο φηη 
ν λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα ζέηεη εμαληιεηηθά πξνυπνζέζεηο θαη νχηε λα εμεηδηθεχεη ηελ 
θάζε πεξίπησζε νλνκαζηηθά, φπσο άιισζηε απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δπζθνιία 
εθαξκνγήο πνπ εληνπίδεη ην Ειεγθηηθφ Σπλέδξην απφ ηνλ έσο ηψξα έιεγρν ησλ 
ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3979/2011 (βι. ελδεηθηηθά 75/2012 Πξάμε Ζ΄ Κιηκαθίνπ 
ΕΣ θαη 3923/2013 Απφθαζε VI Τκήκαηνο ΕΣ, κε ηηο νπνίεο θξίλεηαη εάλ πιεξνχληαη 
ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα πνπ φξηζε ν λνκνζέηεο ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο δηάηαμεο). 

 

Επηπιένλ, ε πξνζθπγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην παξφλ, 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ, φπνπ θάζε Ο.Τ.Α. 
νθείιεη λα απνηππψζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηηο αληαπνδνηηθέο 
ππεξεζίεο, ψζηε λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. Άιισζηε, ε χπαξμε ή κε 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ ζε ηξίηνπο είλαη έλαο κόλνλ 
παξάγσλ, ν νπνίνο, ζε θάζε πεξίπησζε, εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ίδηα κέζα, ηελ 
νξεηλφηεηα θαη ηε λεζησηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ην εάλ πξφθεηηαη γηα 
απνκαθξπζκέλνπο απφ ηελ έδξα ηνπ δήκνπ νηθηζκνχο, θαζψο θαη νπνηνλδήπνηε άιιν, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, παξάγνληα επηβάιιεη, θαηά ζηάζκηζε ηεο εθάζηνηε 
αλαθχπηνπζαο πεξίζηαζεο, ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο.» 

Η ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζην Δήκν Δίνπ-
Οιχκπνπ θαη ε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζήο ηνπο απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία, ηελ 
αλάδεημε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Η νξζή δηαρείξηζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο θχζεο κε ηελ πξνζηαζία, ηε ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ 
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο (πξάζηλν, βιάζηεζε, λεξφ, βηνπνηθηιφηεηα, κεκνλσκέλα 
ζηνηρεία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θ.ιπ.), έρνπλ ζαλ απψηεξν ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή 
αλαβάζκηζε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε αιιά 
θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Επηδίσμή ηνπ Δήκνπ είλαη ην πξάζηλν, λα αλαπηχζζεηαη φζν ην δπλαηφ ζε κεγαιχηεξεο 
επηθάλεηεο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ θαη λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα θξνληίδεηαη κε θαλφλεο πνπ ζα 
έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε καθξνρξφληα πγεία ησλ θπηηθψλ εηδψλ πνπ ην απνηεινχλ, γηα 
λα απνθνκίζνπλ νη πνιίηεο πεξηζζφηεξα νθέιε. Η βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο, ν 
εκπινπηηζκφο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ν πεξηνξηζκφο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη 
ηνπ ζνξχβνπ, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ εδαθψλ, ε κεησκέλε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο απνηεινχλ ελδεηθηηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ελψ απφ 
θνηλσληθή άπνςε νη πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ πξάζηλν έρνπλ, καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο 
αηζζεηηθήο θαη ηεο νκνξθηάο, ζθίαζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, δξφκσλ, ζρνιείσλ 
παηδηθψλ ραξψλ, είλαη θηιηθνί νη ρψξνη πξνο ην ρξήζηε ιφγσ κεησκέλεο έθζεζεο ζηνλ 
ήιην ζηνπο πνδειάηεο θαη ζηνπο πεδνχο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπληήξεζε- βειηίσζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Δήκνπ βξίζθεηαη  ζην επίθεληξν ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, έηζη ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ 
πνιηηψλ απνηειψληαο παξάιιεια ζηνηρείν αλαθνξάο θαη αλάδεημεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ.  

Η ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ γεληθφηεξα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ. Απαηηεί πξνζσπηθφ κε επαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηελ αλάινγε 
ηερλνγλσζία. Σηηο εξγαζίεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

- νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ άξδεπζεο 
(απηφκαηε άξδεπζε, ζπζηήκαηα θεληξηθνχ ειέγρνπ δηθηχσλ θ.ιπ.) 

- ιηπάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο 
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- θαηαπνιεκήζεηο ερζξψλ θαη εληφκσλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ ζθεπαζκάησλ (ρεκηθά -
βηνινγηθά), θαη πάληα ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην 
αζηηθφ πεξηβάιινλ 

- επεκβάζεηο ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ (θιαδεχζεηο), γηα ιφγνπο 
επηθηλδπλφηεηαο, πεξηνξηζκέλνπ απμεηηθνχ ρψξνπ, παξνπζία δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ 
(ειεθηξηθά θαιψδηα, δίθηπα χδξεπζεο θ.ιπ.) 

- δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο βηνκάδαο απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ 
πξαζίλνπ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο αλαθχθισζεο. 

Η ζπληήξεζε πξαζίλνπ παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε θπηηθνχ 
πιηθνχ θαη πνιιέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμαξηψληαη απφ απξφβιεπηνπο παξάγνληεο 
φπσο είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ πάξθσλ αλάινγα κε ηελ 
επνρή, ηεο χπαξμεο ή φρη ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ριννηάπεηα ηνπ θάζε 
ρψξνπ, θ.α. 

Με αθνξκή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππεξεζηψλ καο ελφςεη ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ 
αιιά θαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο παλδεκίαο πνπ πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηα κέζα 
δηαηήξεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ Δήκνπ ζε επίπεδν εθάκηιιν ηεο θαιήο ηνπξηζηηθήο ηνπ 
θήκεο, θξίλεηαη αλαγθαία αιιά θαη ελδεηθηηθφηεξε ιχζε ε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο 
γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εξγαζηψλ. Εηδηθφηεξα, ν Δήκνο καο απνηειείηαη 
απφ 12 θνηλφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ζηηο έμη (6) θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ν 
ηνπξηζκφο. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηηο θνηλφηεηεο 
Πφξσλ, Πιαηακψλα, Παληειεήκνλα, Σθνηίλαο (Δ.Ε. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ) θαη 
Ληηνρψξνπ απμάλνληαη θαηαθφξπθα απφ ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα θαη δηαξθνχλ έσο ηα ηέιε 
ηνπ κελφο Σεπηεκβξίνπ. Ελδεηθηηθά ν πιεζπζκφο ηνπ Δήκνπ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 
θηάλεη ηηο 120.000. 

Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη ε κε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ έρεη επηπηψζεηο ηφζν 
ζηελ θαιή ηνπξηζηηθή θήκε ησλ πεξηνρψλ καο, φζν θαη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, 
δεδνκέλνπ φηη ηα μεξά ρφξηα, θιαδηά, δέλδξα, θνξκνί θ.ιπ. απνηεινχλ πεγή πξφθιεζεο 
ππξθαγηάο θαη εζηίαο κφιπλζεο. 

Ο Δήκνο Δίνπ-Οιχκπνπ εθηείλεηαη ζε έθηαζε 493,2 km2, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε 
αχμεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ζηαζεξή κείσζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη πξαζίλνπ. 

Σεκεηψλεηαη φηη νη βξνρνπηψζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ήηαλ απμεκέλεο, γεγνλφο πνπ 
ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ πξαζίλνπ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ Δήκνπ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη αληηιακβαλφκελνη ηελ αλαγθαηφηεηα κεηξηαζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πνπ πξνθάιεζε ήδε ε παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ, ε δηνίθεζε απεπζχλζεθε 
αξκνδίσο ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ ηνπ Δήκνπ, δηεξεπλψληαο ηελ επηρεηξεζηαθή 
εηνηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαζαξηζκνχ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πιαηεηψλ. Σεκεηψλεηαη φηη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο  
20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68) ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 
πξαζίλνπ έρεη πεξηνξηζηεί δξαζηηθά θαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ Κιάδνπ/Εηδηθφηεηαο 
ΥΕ θαη ΔΕ Εξγαηψλ Κήπσλ αληίζηνηρα, αλέξρεηαη ζε ηέζζεξεηο (4) ζπλνιηθά ππαιιήινπο 
πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επηκέιεηα θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ζην ζχλνιν 
ησλ δψδεθα (12) Κνηλνηήησλ ηνπ Δήκνπ εληφο θαη εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ. Αλ 
ζπλππνινγηζηνχλ νη θαλνληθέο άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη νη ελ ιφγσ ππάιιεινη, θαζψο θαη 
ηπρφλ εηδηθέο άδεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ (εηδηθνχ ζθνπνχ, αλαξξσηηθέο θ.ιπ.), 
είλαη θαλεξφ φηη ζηελ νπζία ε ππεξεζία πξαζίλνπ κπνξεί ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 
λα κελ δηαζέηεη θαλέλαλ ππάιιειν.  

Ο Δήκνο καο δελ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα γηα ηελ έληερλε θαη ρσξίο 
πξνβιήκαηα εθηέιεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ θη επεηδή ην πξνζσπηθφ ηνπ 
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Τµήµαηνο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Πξαζίλνπ αδπλαηεί αξηζκεηηθά λα εθηειέζεη ηα 
πξναλαθεξφκελα, είλαη επηβεβιεκέλε ε ζπλδξνκή ηδησηψλ εξγνιεπηψλ πξαζίλνπ γηα 
νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε ρψξνπο επζχλεο ηνπ Δήκνπ. 

Σθνπφο ηεο αλάζεζεο είλαη ε επίηεπμε ηεο ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο φισλ εθείλσλ ησλ 
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αηζζεηηθή θαη αζθαιή εηθφλα ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ 
Δήκνπ. Μέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πφηηζκα, θνχξεκα ριννηάπεηα, 
βνηάληζκα, θ.α), αιιά θαη κέζα απφ άιιεο παξεκβάζεηο ζα επηηεπρζεί ε ζπληήξεζε ησλ 
ρψξσλ αιιά παξάιιεια ζα εμειίζζεηαη θαη µία πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπο, ζε φηη 
αθνξά ην πξάζηλν. Να ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κε 
δέληξα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε πνιχ κεγάιν χςνο, ζε ζεκεία κε πξνζβάζηκα θη είλαη 
αδχλαην λα ειεγρζνχλ κε ηα ππάξρνληα κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ ηνπ Δήκνπ καο. 
Aπηά ηα δέλδξα εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο απφ πηζαλφ ζπάζηκν θαη πηψζε ησλ θιάδσλ 
ηνπο, (πνιιέο θνξέο θαη μεξψλ) ιφγσ θαη ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο 
ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κέζσ ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ. 61 ηνπ λ3979/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε αξ. 117 
ηνπ Ν. 4674/2020 φπνπ «1. Η 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. Με ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη 
ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληφο ηεο 
νπνίαο απηέο παξέρνληαη». 

Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο αθνξνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 3  Δ.Ε. ηνπ Δήκνπ, απφ ηελ απηνθπή θπηηθή βιάζηεζε ήηνη 
αγξηφρνξηα, δηδάληα, θαιάκηα, βάηα, θαλαπίηζεο, θνπηζνππηέο, πνιπεηή πνψδε θπηά, 
πηθξνδάθλεο, ζπάξηα, ιπγαξηέο, αξκπξίθηα θ.ι.π., θαζψο επίζεο θαη ζηελ εθξίδσζε 
μεξψλ-λεθξψλ ζακλνεηδψλ θαη δέληξσλ, ζηνλ θαζαξηζκφ απφ θάζε είδνπο ινηπά 
αληηθείκελα θαη ζηελ ηειηθή εμνκάιπλζε ηνπ εδάθνπο. 

Η εξγαζίεο εηδηθφηεξα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θήπσλ θαη 
πάξθσλ [(εηδηθφηεξα ηα απφβιεηα κε θσδηθφ ΔΚΑ 20 02 01: βηναπνηθνδνκήζηκα 
απφβιεηα)], ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θνπή ηνπο, ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ζξπκκαηνπνίεζή 
ηνπο κε θιαδνηεκαρηζηή (φπνπ ζρεηηθά απαηηείηαη π.ρ. θιαδηά θαη θνξκνί μεξψλ 
ζακλνεηδψλ), ηε ζπιινγή ηνπο ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο (ζαθνχιεο), ηε θφξησζε, ηελ 
κεηαθνξά θαη εθθφξησζή ηνπο (κε θαηάιιειν φρεκα) πξνο ηνλ θαζνξηζκέλν δεκνηηθφ 
ρψξν ελαπφζεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ ηα ηπρφλ 
ππνιείκκαηα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ.  

Σα ζπιιεγέληα απόβιεηα ζα νδεγνύληαη απνθιεηζηηθά γηα εξγαζίεο 
αλάθηεζεο (θπξίσο R3, R10), ήηνη γηα νξγαληθή εδαθνθάιπςε πεξηαζηηθώλ 
ππαίζξησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ, θήπσλ θ.ν.θ. Δπίζεο ζα δηαηίζεηαη θαη ζε 
ελδηαθεξόκελνπο δεκόηεο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ηδία ρξήζε ηεο 
ζξπκκαηηζκέλεο νξγαληθήο ύιεο (π.ρ. ζε γθάζηξεο, δαξηηληέξεο, θήπνπο, θ.ν.θ.) 

Η δηάξθεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νκνηνγελήο, 
δηαξθήο θαη νινθιεξσκέλε, πξνηείλεηαη λα εθηείλεηαη έσο 31-10-2022 πξνθεηκέλνπ λα 
γίλνληαη επαλαιεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πξνζήθνπζαο εηθφλαο ηνπ 
ρψξνπ θαη κνλάδα κέηξεζεο ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ νξίδεηαη ην έλα (1,00) ηεηξαγσληθφ 
κέηξν δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
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Σεκεηψλεηαη φηη ε δηνίθεζε αληηιακβαλφκελε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ εξγαζηψλ 
απηψλ πξνέβε ζηελ εγγξαθή ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2022 ήηνη 
:  
Κ.Α.: 35.6262.0003: “Εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΔΕ Αλ. 
Οιχκπνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 30.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 
Κ.Α.: 35.6262.0021: “Εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΔΕ 
Δίνπ”, [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 
Κ.Α.: 35.6262.0020: “Εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΔΕ 
Ληηνρψξνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 

Δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα φισο απαξαίηεηε ππεξεζία θαη νη δηαδηθαζίεο 
αθνινπζνχλ ηηο ηζρχνπζεο απφ ηνλ λφκν δηαηάμεηο, θαιείηαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή λα 
πξνβεί ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε 
αληηθείκελν ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα. Γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζα εθαξκνζηνχλ 
νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4412/2016 «Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», ηνπ  κε αξ. 117 άξζξνπ ηνπ Ν. 
4674/2020 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010. 
Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.- Τελ έγθξηζε ηεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε αληηθείκελν ηνλ θαζαξηζκφ 
δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο ηξεηο  Δ.Ε. ηνπ Δήκνπ Δίνπ-
Οιχκπνπ, απφ ηελ απηνθπή θπηηθή βιάζηεζε ήηνη αγξηφρνξηα, δηδάληα, θαιάκηα, βάηα, 
θαλαπίηζεο, θνπηζνππηέο, πνιπεηή πνψδε θπηά, πηθξνδάθλεο, ζπάξηα, ιπγαξηέο, 
αξκπξίθηα θ.ι.π., θαζψο επίζεο θαη ζηελ εθξίδσζε μεξψλ-λεθξψλ ζακλνεηδψλ θαη 
δέληξσλ, ζηνλ θαζαξηζκφ απφ θάζε είδνπο ινηπά αληηθείκελα θαη ζηελ ηειηθή εμνκάιπλζε 
ηνπ εδάθνπο. 

Οη εξγαζίεο εηδηθφηεξα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θήπσλ θαη 
πάξθσλ [(εηδηθφηεξα ηα απφβιεηα κε θσδηθφ ΕΚΑ 20 02 01: βηναπνηθνδνκήζηκα 
απφβιεηα)], ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θνπή ηνπο, ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ζξπκκαηνπνίεζή 
ηνπο κε θιαδνηεκαρηζηή (φπνπ ζρεηηθά απαηηείηαη π.ρ. θιαδηά θαη θνξκνί μεξψλ 
ζακλνεηδψλ), ηε ζπιινγή ηνπο ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο (ζαθνχιεο), ηε θφξησζε, ηελ 
κεηαθνξά θαη εθθφξησζή ηνπο (κε θαηάιιειν φρεκα) πξνο ηνλ θαζνξηζκέλν δεκνηηθφ 
ρψξν ελαπφζεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ ηα ηπρφλ 
ππνιείκκαηα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ.  

Τα ζπιιεγέληα απφβιεηα ζα νδεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα εξγαζίεο αλάθηεζεο 
(θπξίσο R3, R10), ήηνη γηα νξγαληθή εδαθνθάιπςε πεξηαζηηθψλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ 
ρψξσλ, θήπσλ θ.ν.θ. Επίζεο ζα δηαηίζεηαη θαη ζε ελδηαθεξφκελνπο δεκφηεο πνπ 
επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηδία ρξήζε ηεο ζξπκκαηηζκέλεο νξγαληθήο χιεο (π.ρ. ζε γθάζηξεο, 
δαξηηληέξεο, θήπνπο, θ.ν.θ.) 

Η δηάξθεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νκνηνγελήο, 
δηαξθήο θαη νινθιεξσκέλε, νξίδεηαη έσο ηηο 31-10-2022, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη 
επαλαιεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πξνζήθνπζαο εηθφλαο ηνπ ρψξνπ θαη 
κνλάδα κέηξεζεο ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ νξίδεηαη ην έλα (1,00) ηεηξαγσληθφ κέηξν 
δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 35.6262.0003: “Εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο 
ρψξσλ πξαζίλνπ ΔΕ Αλ. Οιχκπνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 30.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Π.Α.)],ηνλ Κ.Α.: 35.6262.0021: “Εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ 
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πξαζίλνπ ΔΕ Δίνπ”, [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)] θαη 
ηνλ Κ.Α.: 35.6262.0020: “Εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΔΕ 
Ληηνρψξνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 
 
 2.- Τελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο αξκνδίσο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 112/2022 

 
                      Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΖ 

  Υπνγξαθή         ππνγξαθέο 
 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ληηόρσξν 09-03-2022 

Ο Πξόεδξνο 
 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΣΗΑΡΗΚΑ 
Κνηλνπνίεζε 
1.Γξαθείν Γεκάξρνπ 

2.Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα  
3.Οηθνλνκηθή Τπεξεζία  
4. Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  
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