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Θ Ε Μ Α  4ο :΄Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Καθαρισμός και αποψίλωση
           περιαστικών δασών’’.

.
Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 13η   του μηνός Απριλίου του έτους 2021,

ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά  την  υπ'  αριθμ.  5122/09-04-2021  πρόσκληση,  του  Προέδρου  κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7)  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  βρέθηκαν  παρόντα  έξι  (6),  ήτοι  αριθμός
μεγαλύτερος  των 2/3  που είναι  απαραίτητος  για  να  είναι  νόμιμη η  διαδικασία  δια
περιφοράς.

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή  ο  δ.σ.  Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου  του  4ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  τέθηκε  υπόψη  των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4  του  Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το
άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  95  του  ν.
4674/2020 ‘’Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ  Α΄ βαθμού’’.

2.Η υπ΄αριθμ. 4541/31-03-2021  τεχνική έκθεση  – προϋπολογιστικός πίνακας
της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  Τμήμα  Πρασίνου  του  Δήμου  για  την  παροχή  της
υπηρεσίας  ‘’Καθαρισμός  και  αποψίλωση  περιαστικών  δασών’’  προϋπολογισμού
δαπάνης  12.000,00  €  και  προστιθεμένου  του  ΦΠΑ  εξ  €  2.880,00  €  συνολικής
δαπάνης 14.880,00 €.   

3.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση για την ανωτέρω υπηρεσία Κ.Α.  35-6262.004

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν.  3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
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Εγκρίνει  την  υπ΄αριθμ.  4541/31-03-2021   τεχνική  έκθεση   –
προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήμα Πρασίνου του Δήμου για
την  παροχή  της  υπηρεσίας  ‘’Καθαρισμός  και  αποψίλωση  περιαστικών  δασών’’
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ  εξ € 2.880,00 €
συνολικής δαπάνης 14.880,00 € η οποία έχει ως ακολούθως :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με  την  παρούσα  μελέτη  που  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ),του Ν.4412/2016,  του Ν. 4555/2018,  του Π.Δ.  80/2016 και του
ν.4782/2021  προβλέπεται  να  γίνει  η   υπηρεσία   καθαρισμού  και  αποψίλωσης
περιαστικών  δασών  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.
Θεοδώρων.

Το  κλίμα  της  νότιας  Ελλάδας  χαρακτηρίζεται  από υψηλές  θερμοκρασίες
και  βροχοπτώσεις.  Αποτέλεσμα  αυτών  των κλιματικών  συνθηκών  είναι  ανάπτυξη
των  ζιζανίων.   Τα νέα  φυτά (ζιζάνια)  αναπτύσσονται  ανεξέλεγκτα  δημιουργώντας
προβλήματα  στην  καθαριότητα  του  Δήμου,  στον  κίνδυνο  πυρκαγιάς  και  στην
αισθητική της πόλης . 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στις  εργασίες  καθαρισμού  από βλάστηση σε
ελεύθερους  χώρους.  Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι η  προστασία
του   περιβάλλοντος   με   την   μείωση   του  κινδύνου  για  έναρξη  και  εξάπλωση
πυρκαγιών που δημιουργείται από  την  ανάπτυξη  πυκνής  και  ξερής  βλάστησης
στα περιαστικά δάση του Δήμου.

Οι   βασικές   εργασίες   διαχείρισης     της   αυτοφυούς   βλάστησης  είναι:
Αποψίλωση Ανεπιθύμητης Αυτοφυούς Βλάστησης  και η  απομάκρυνση  προϊόντων
αποψίλωσης   στα περιαστικά δάση σε περιοχές του Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγ.  Θεοδώρων,  σε  μία  συνολική  έκταση  110  στρεμμάτων  με  2  εφαρμογές
αποψίλωσης.

Οι  περιοχές  στις  οποίες  θα γίνουν  οι επεμβάσεις είναι:  
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
1. Πάρκο Μάτση (55 στρεμ.)
2. Περιοχή Κάβου Ισθμίας(5 στρεμ.)
3. Περιοχή γηπέδου Ισθμίας «Ι.ΣΤΕΦΑΣ» (5 στρεμ.)
Β. . ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1. Αλσύλλιο ΛΙΑΝΤΡΟ ( 34 στρεμ.)
2. Σταθμός ΟΣΕ Αγ. Θεοδώρων (1 στρεμ.)

Το Τμήμα Πρασίνου διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις επιμέρους εκτάσεις,
χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο.

Ο  ανάδοχος   θα  διαθέτει  εξοπλισμό  μηχανημάτων  που  θα χρειαστούν  για
να  φέρει  σε  πέρας  την  εκτέλεση  του  συγκεκριμένου έργου  (θαμνοκοπτικά,
αλυσοπρίονα,  ψαλίδια,  φορτηγό, κ.λ.π.).  Θα έχει  πάντα  διαθέσιμο  συνεργείο  από
τεχνικό  και  βοηθητικό προσωπικό  και  θα  τελεί  πάντα  κάτω  από  την  επίβλεψη
της  υπηρεσίας.   Θα   λαμβάνει   κατά   την   εκτέλεση   των   εργασιών   όλα   τα
απαραίτητα  μέτρα  προστασίας  για  τους  εργαζόμενους  στην  παροχή υπηρεσιών ,
αλλά και για τους διερχόμενους πολίτες. Επίσης  η  απομάκρυνση  των  προϊόντων
καθαρισμού    θα   γίνεται  αυθημερόν  σε  κατοικημένες  περιοχές  με  ευθύνη  του
Αναδόχου και όχι  περισσότερο  των  δυο  ημερών  από  την  ημέρα  κοπής  σε
περιοχές εκτός οικισμού.

Για   τον  Προϋπολογισμό   χρησιμοποιήθηκαν   τιμές   από  την   ελεύθερη
αγορά  εργασίας

Η ως άνω υπηρεσία-εργασία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 35-6262.004
του Προϋπολογισμού του έτους 2021. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #
14.880,00# € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει
τον  Προϋπολογισμό του έτους  2021.



2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ,

ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. (€)

Δαπάνη

2 Αποψίλωση με τη 
χρήση χλοοκοπτικών 
εργαλείων

Στρέμμα 100 στρ. χ
2 φορές

60
€/στρέμμα

12.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 12.000,00
ΦΠΑ 24% 2.880,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 14.880,00

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
Ο  Ανάδοχος   πρέπει  να  διαθέτει  όλο  τον  απαιτούμενο  μηχανικό  εξοπλισμό
(θαμνοκοπτικά,  χλοοκοπτικά,  φυσητήρες  φύλλων, φορτηγό  κλπ)  για  να  φέρει  σε
πέρας  την  εργασία.  Η  κοπή  της αυτοφυούς βλάστησης θα γίνεται με συνεργεία
εργατών οι οποίοι θα εργάζονται  ανά  δύο,  ο  ένας  θα  χειρίζεται  το  θαμνοκοπτικό
και  ο άλλος  θα  μαζεύει     τα  προϊόντα  καθαρισμού  σε  σωρούς,  σε  σημεία όπου
δεν  ενοχλούν  τους  πολίτες   .Στους  χώρους  καθαρισμού  εκτός από  φυτικά
υπολείμματα  θα  μαζεύονται  και  τα  σκουπίδια (συσκευασίες  από  πλαστικά  ,
χαρτιά  ,  κλπ)  σε  πλαστικούς  σάκους διαστάσεων  1,10μ.Χ0,60μ.  οι  οποίοι  όταν
γεμίζουν  θα δένονται  για να μην αδειάζουν και θα τοποθετούνται στους κάδους
απορριμμάτων 
Ο  χειρισμός  του  θαμνοκοπτικού  μέσα  σε  κατοικημένες  περιοχές θα  γίνεται  από
τεχνίτη  για  να  αποφευχθούν  προβλήματα τραυματισμών  περαστικών,  ζημιές  σε
αυτοκίνητα,   τζάμια  αλλά  και  τραυματισμούς  στον  λαιμό  των  δένδρων  και
θάμνων.   Η κοπή  των χόρτων  θα  γίνεται  σε  ύψος  0,04  μ.  από  την  σταθερή
επιφάνεια  του εδάφους. Ο καθαρισμός θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με
ευθύνη του αναδόχου.
. 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1  ο  
Αντικείμενο  της  παρούσας   εργασίας  είναι  ο  καθαρισμός  και  η  αποψίλωση
περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.
Θεοδώρων.
ΑΡΘΡΟ 2  ο  
 Η  παρούσα  εργασία  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  σε
συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3463/06  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  του
Ν.4555/2018,  του Π.Δ. 80/2016 και του Ν.4782/2021.
Η  προϋπολογισθείσα  συνολική  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  14.880,00  €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  35-6262.004  του
Προϋπολογισμού του έτους  2021.
ΑΡΘΡΟ 3  ο     
Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους των εργασιών κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η σύμβαση
2. Τεχνική περιγραφή -Προδιαγραφές
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4  ο  
Όλα τα έξοδα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον
ανάδοχο  καθώς  επίσης  και  κάθε  είδους  ζημιά  προς  τρίτους  που  ενδέχεται  να
προξενηθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις
κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
ΑΡΘΡΟ 5  ο         



Ο ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  να  χρησιμοποιεί  προσωπικό  ασφαλισμένο  στον
οικείο ασφαλιστικό του φορέα και να διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες.
Οι ασφαλιστικές καταστάσεις του προσωπικού του αναδόχου θα είναι στη διάθεση
της υπηρεσίας όταν ζητηθούν.
ΑΡΘΡΟ 6  ο         
Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να
είναι ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά
όρια εκτέλεσης της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως.
ΑΡΘΡΟ 7  ο         
Άπαντες  οι  εργαζόμενοι  θα  φορούν  φόρμα  εργασίας  και  θα  λαμβάνουν  όλα  τα
απαραίτητα μέσα προστασίας για την συγκεκριμένη εργασία.
ΑΡΘΡΟ 8  ο         
Οι  εργασίες  αποψίλωσης  θα  αρχίσουν  αμέσως  με  την  υπογραφή  του  οικείου
συμφωνητικού  και  θα  ολοκληρωθεί  όταν  απορροφηθούν  όλες  οι  ποσότητες  ή  σε
διαφορετική περίπτωση  σε επτά  (7) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 9  ο         
Ο  ανάδοχος  δε  δικαιούται  ουδεμία  αποζημίωση  από  την  αναθέτουσα  αρχή   για
οποιαδήποτε  βλάβη  ήθελε  προξενηθεί  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας,  για
οποιαδήποτε φθορά και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε εις
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.
 ΑΡΘΡΟ 10  ο         
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία  θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     97/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Κορδαλή Σωτηρία

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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