
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 26 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  26-5-2020 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

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

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

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

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

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

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 26η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως 

11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 13953/22-5-2020 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)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κορδώσης Χρ.. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 223η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας «Κλάδεμα ψηλών δέντρων»» αναφέρει πως σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 

53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «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) 
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για την εκτέλεση 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, υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 13785/21-5-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

 το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011), 

 το αρ. 117 του Ν.4674/2020, 

 

καθώς και την ανάγκη εργασιών κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων για τα οποία οι δυνατότητες των 

υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκούν, 

 

παρακαλούμε για την Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» 

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 10328/2020 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

  
     Ακολούθως, θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' 

αριθμ. 10328/3-4-2020 τεχνική έκθεση, που έχει συνταχθεί από τον Γεωπόνο του Δήμου κ. Βασ. 

Δημόπουλο κι έχει θεωρηθεί από την κ. Ουρ. Σούκουλη, προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  με τίτλο ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ προϋπολογισμού 

8.866,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Με τη παρούσα μελέτη που συντάχθηκε και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, προβλέπεται η εργασία κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων  Δήμου Κορινθίων, 

για την οποία οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου δεν 

επαρκούν. 
Αναλυτικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης έχει ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

 

CPV: 77341000-2 

Αριθμ.τι

μ. 

Μον

.  

Μετ

Ποσότ

ητα 

Τιμή 

Μονάδ

ος 

Κόστος 

Δαπάνης 

(€) 
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ρ. (€) 

1. Ανανέωση κόμης,  ή κοπή,  

μεγάλων δένδρων – 

εκτιμώμενου ύψους 12-16m  

ΣΤ4.3.4 

ΠΡΣ 

5354 

σχετ 

Τεμ. 35 140,00 4.900,00 

2. Ανανέωση κόμης,  ή κοπή,  

μεγάλων δένδρων – 

εκτιμώμενου ύψους  πλέον των 

16m  

ΣΤ4.3.6 

ΠΡΣ 

5354 

σχετ 

Τεμ. 10 225,00 2.250,00 

    Σύνολο 

Φ.Π.Α. 24% 

Γενικό Σύνολο 

7.150,00 

    1.716,00 

    8.866,00 

 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από  Δημοτικούς  πόρους  με το ποσό των 8.866,00 € υπό τον Κ.Α. 

35/6262.0004, και θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Ειδικότερα θα εκτελεστούν εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων σε πλατείες, 

πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή ερείσματα του Δήμου Κορινθίων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται 

η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η 

επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 

τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) 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 περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και 

πάντες εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς (παρ. 2 Άρθρο 18 του Ν.4412/2016). Οι εργασίες θα 

εκτελεστούν με πρόγραμμα της υπηρεσίας και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από 

την υπογραφή του συμφωνητικού ή μέχρι την περαίωση των εργασιών εάν προηγηθεί του έτους. 

     

Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της 

υπηρεσίας/εργασίας ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ προϋπολογισμού 8.866,00€, η οποία αφορά 

στην εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων σε πλατείες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους 

ή ερείσματα του Δήμου Κορινθίων, καθότι δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων 

ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας/εργασίας ενός (1) 

έτους από την υπογραφή του συμφωνητικού ή μέχρι την περαίωση των εργασιών εάν προηγηθεί του 

έτους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και 

στην υπ΄ αριθμ. 10328/3-4-2020 τεχνική έκθεση του Δήμου Κορινθίων. 

 

    Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Μπίτζιος Δημήτριος, 

Κόλλια Κων/να, Πούρος Γεώργιος και Σταυρέλης Νικόλαος δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο πως συμφωνούν με την ως άνω έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας.  

ΑΔΑ: Ψ32ΑΩΛ7-Ο0Ξ



  Οι κ.κ. Πνευματικός και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως 

ψηφίζουν αρνητικά για την εν θέματι έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας, σχολιάζοντας τα εξής: «Μέχρι 

το 2019 κόστιζε μόνο 1000 ευρώ.  Απαράδεκτη λειτουργία του Δ.Σ. και της Οικονομικής 

Επιτροπής». 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθμ. 13785/21-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την συνημμένη σε αυτήν υπ΄ αριθμ. 10328/3-4-2020 

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, 

του Ν. 4412/2016, 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ. με αρνητική ψήφο) 

 

  Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ προϋπολογισμού 8.866,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών κλαδέματος 

ή κοπής ψηλών δέντρων σε πλατείες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή ερείσματα εντός των ορίων του 

Δήμου Κορινθίων, καθότι δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων 

του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και 

στην υπ΄ αριθμ. 10328/3-4-2020 τεχνική έκθεση του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

 

CPV: 77341000-2 

Αριθμ.τιμ. Μον.  

Μετρ. 

Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδος 

(€) 

Κόστος 

Δαπάνης 

(€) 

1. Ανανέωση κόμης,  ή κοπή,  μεγάλων 

δένδρων – εκτιμώμενου ύψους 12-

16m  

ΣΤ4.3.4 

ΠΡΣ 5354 

σχετ 

Τεμ. 35 140,00 4.900,00 

2. Ανανέωση κόμης,  ή κοπή,  μεγάλων 

δένδρων – εκτιμώμενου ύψους  πλέον 

των 16m  

ΣΤ4.3.6 

ΠΡΣ 5354 

σχετ 

Τεμ. 10 225,00 2.250,00 

    Σύνολο 

Φ.Π.Α. 24% 

Γενικό Σύνολο 

7.150,00 

    1.716,00 

    8.866,00 
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Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας/εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από της υπογραφή της 

οικείας σύμβασης ή μέχρι την περαίωση των εργασιών εάν προηγηθεί του έτους.  

 

  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει από πόρους του Δήμου Κορινθίων και θα 

βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 

35/6262.0004 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων». 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/223/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 27-5-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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