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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  12-5-2020

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού

Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, σήµερα τηv 12η Μαΐου  2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη  και από ώρα 9:00 έως

11:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  12599/8-5-2020  πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην  συvεδρίαση  αυτή  σε  σύνολο  εννέα  (9)  µελών  ήταv  παρόvτα  µε  επικοινωνία  µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ..

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ  198  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

ανάθεσης της υπηρεσίας “Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κορινθίων”» υπενθυµίζει

ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 117, του Ν.4674/2020 “Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής”

παρ.1., Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής:«1. Η

οικονοµική  επιτροπή,  µπορεί  κατά  την  κρίση  της,  να  αποφασίζει  για  τη  σύναψη  και  ανάθεση

δηµόσιας  σύµβασης,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  (Α΄  147)  για  την  εκτέλεση
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συγκεκριµένων  υπηρεσιών  συλλογής  και  µεταφοράς  στερεών  αποβλήτων  και  ανακυκλώσιµων

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων

πρασίνου  και  ηλεκτροφωτισµού,  εφόσον  οι  σχετικές  πιστώσεις  είναι  εγγεγραµµένες  στον

προϋπολογισµό.  Με  την  ως  άνω  απόφαση  της  οικονοµικής  επιτροπής  καθορίζονται  ιδίως  το

αντικείµενο  των  παρεχόµενων  υπηρεσιών,  η  διάρκεια  και  η  περιοχή,  εντός  της  οποίας  αυτές

παρέχονται.»  και ακολούθως  θέτει,  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  υπ'όψιν  των  µελών  της

Επιτροπής την υπ'αριθµ.12430/6-5-2020 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η

οποία έχει ως εξής : 

Θέµα : Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας

Λαµβάνοντας υπόψη 

• τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 

• του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2001)  

• του άρθρου 117 του Ν.4674/2020

καθώς και την ανάγκη µεγάλης έκτασης και σε µικρό χρονικό διάστηµα αποτελεσµατική αποψίλωση
κοινοχρήστων χώρων λόγω αντιπυρικής προστασίας

παρακαλούµε  για  την  Έγκριση  ανάθεσης  της  υπηρεσίας  µε  τίτλο  «Αποψίλωση  κοινοχρήστων
χώρων ∆ήµου Κορινθίων»

Συνηµµένα:  Η υπ’αριθµ. 14/2020 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

 
     Επίσης,  ο Πρόεδρος θέτει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής
την σχετική Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως εξής :  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Προϋπολογισµός :  11.160,00  €
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                             A.M. :   14/2020  

∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Με  τη  παρούσα  µελέτη  που  συντάχθηκε  και  θα  εκτελεστεί  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016,  προβλέπεται  η  εργασία  προληπτικού  καθαρισµού  της  βλάστησης  (αποψίλωση)
κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κορινθίων για λόγους αντιπυρικής προστασίας. 
Ενδεικτικά  οι  εργασίες  που  πρέπει  να  εκτελέσει  ο  ανάδοχος  είναι  η  αποψίλωση  κοινοχρήστων
χώρων,  µε  ελκυστήρα  που  φέρει  υδραυλικό  βραχίονα  µε  κεφαλή  καταστροφέα,  εξασφαλίζοντας
έτσι την µεγάλης έκτασης και σε µικρό χρονικό διάστηµα αποτελεσµατική αποψίλωση.
Η  εργασία  εντάσσεται  στο  Κοινό  Λεξιλόγιο  ∆ηµοσίων  Συµβάσεως  (CPV):  75251110-4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Η εργασία θα χρηµατοδοτηθεί από  ΚΑΠ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας   µε το

ποσό των  11.160,00 € υπό τον Κ.Α. 35/6262.0011 µε τίτλο «Αποψίλωση κοινοχρήστων
χώρων ∆ήµου Κορινθίων», και θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κόρινθος, 4-5-2020
Η Συντάκτρια

Σούκουλη Ουρανία
Γεωπόνος Π.Ε.
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      Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, σύµφωνα µε

την σχετική εισήγηση.

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής  και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος,  Πνευµατικός,

Ταγαράς, Κορδώσης  και  Σταυρέλης  δήλωσαν  γραπτώς  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  πως

ψηφίζουν θετικά.  

        Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έχοντας

υπ'όψιν  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.12430/6-5-2020  εισήγηση  της  ∆/νσης

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την συνηµµένη Τεχνική Έκθεση, τις διατάξεις του άρθρου 72

του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018,

του  άρθρου  178 του  Ν.4635/2019 (όπως  αντικατέστησε  το  άρθρο  61 του  Ν.3979/2001) και  του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει,  την από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου

(ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας “Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κορινθίων”

για λόγους αντιπυρικής προστασίας, η οποία  εντάσσεται στο Κοινό Λεξιλόγιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(CPV): 75251110-4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, θα χρηµατοδοτηθεί από  Κ.Α.Π. για την

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  µε το ποσό των 11.160,00 € υπό τον Κ.Α. 35/6262.0011 µε τίτλο

«Αποψίλωση  κοινοχρήστων  χώρων  ∆ήµου  Κορινθίων»  και  θα  εκτελεστεί  µε  τη  διαδικασία  της

απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 23/198/2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  15-5-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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