
 Απιθμ. Απόθαζηρ 113/2022             ΑΠΟΠΑΜΑ 
                Σηρ με απιθμ. 8/09-03-2022 

             Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ  
                                                     Οικονομικήρ  Δπιηποπήρ 

                 Γήμος Γίος-Ολύμπος  
 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηηρ ςπ΄απ. 8/2022 μελέηηρ και ηπόπορ εκηέλεζηρ διενέπγειαρ  
διαγωνιζμού με ηίηλο : «Δπγαζίερ κοπήρ σόπηων και ζςνηήπηζηρ σώπων 
ππαζίνος»  
 
 ην Ληηφρσξν ζήκεξα, 9 Μαξηίνπ 2022 θαη ψξα 08:30 κ.κ. ζην Γεκνηηθφ 
Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γίνπ-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.- Γεκήηξηνο Παηζηαξίθαο.                              
2 .-Γεκήηξηνο Μπισλέξνο 
3.- Γεψξγηνο Καξαιήο 
4.- Νηθφιανο Λακπνλίθνο 
5.- Οπξαλία Καηζακάθα 
6.- Ισάλλεο Πνχιηνο 
7.-Αζαλάζηνο Καιατηδήο 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Αξεηή Γφηζηνπ. 

 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
Έρνληαο ππφςε : 

1.-  Σν άξζξν 209 & 9, Ν. 3463/2006 

2.-  Σνλ Ν. 4412/2016 

3.- Η ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ  απφ ηδίνπο πφξνπο. Δηδηθφηεξα  
Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ: 

ΚΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟ 

35.6262.0003 
Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο 
ρψξσλ πξαζίλνπ ζηε ΓΔ Αλ.Οιχκπνπ 

30.000,00€ 
 

35.6262.0021 
Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο 
ρψξσλ πξαζίλνπ ζηε ΓΔ Γίνπ 

 25.000,00€ 

35.6262.0020 

 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο 
ρψξσλ πξαζίλνπ ζηε ΓΔ Ληηνρψξνπ 

25.000,00€ 

 

4.- Σελ απφθαζε κε αξ. πξση.  2853/2-3-2022 (ΑΓΑΜ 22REQ010133747, ΑΓΑ 
61ΓΦΩ9Γ-1ΡΓ) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2022 θαη έιαβε α/α 215 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν 
εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Γήκνπ. 

5.-Σελ 8/2022 κειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

ΑΔΑ: 6ΡΓΔΩ9Δ-Τ9Ζ



Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ην Ν. 4412/2016 & ην 
Ν. 3463/2006 θαη ην Ν. 3852/2010 θαιείηαη: 
1.-Να εγθξίλεη ηελ 8/2022 κειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε δηελέξγεηαο  
δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ».  
2.-Να θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4412/16.  
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έρνληαο 
ππφςε ηα παξαπάλσ, είδε ηνλ Ν. 4412/2016 & 3463/2006 θαζψο  θαη ηηο δηαηάμεηο  ησλ 
άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  
 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 
 

1.-Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 8/2022 κειέηε κε ηίηιν «Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο 
ρψξσλ πξαζίλνπ», πξνυπνινγηζκνχ # 79.955,20 € # επξψ κε Φ.Π.Α. 

 
2.-Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ   
27 ηνπ λ. 4412/16.  
 
3.-Κνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηή αξκφδηα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
   

Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 113/2022 
 

Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 
 

Η Οικονομική Δπιηποπή 
 
          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΗ  
             Τπνγξαθή        Τπνγξαθέο 
 
 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Λιηόσωπο 09-03-2022 

Ο Ππόεδπορ 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΣΙΑΡΙΚΑ 
Κοινοποίηζη 
1.Γπαθείο Γημάπσος 

2.Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα  
3.Οικονομική Τπηπεζία  

ΑΔΑ: 6ΡΓΔΩ9Δ-Τ9Ζ
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