
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 34 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 2-8-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 2α Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 30949/29-7-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

       Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

        Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 463η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 
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ανάθεσης υπηρεσιών αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων» αναφέρει πως 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 Άρθρο 117: Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής 

Επιτροπής, 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 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.».  

       Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει, υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ.                   

29799/25-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών 

 

Λαμβάνοντας υπόψη 

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

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

• το άρθρου 117 του Ν.4674/2020,  

•το άρθρο 57 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) που τροποποίησε το άρθρο 61 του 

Ν.3979/2011 ως εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για την 

σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) για 

την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 

χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, 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» 

• Την αριθμ.πρωτ.15804/2022 (ΑΔΑ: Ψ27346ΝΠΙΘ-Ο9Η) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας 

• Την αριθμ.πρωτ. 42212/2022 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί επιχορηγήσεως  

παρακαλούμε για την Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: 

1. «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας» (Α.Μ. : 103/2022) 

2. «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού» (Α.Μ. : 104/2022) 

3. «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας» (Α.Μ. : 105/2022) 

4. «Καθαρισμός – αποψίλωση περιαστικών δασών και αλσυλλίων Δήμου Κορινθίων» (Α.Μ. : 

106/2022) (αφορά χώρους εντός Δ.Ε. Κορίνθου) 

 

Συνημμένα: 

Οι υπ’αριθμ. 103/2022, 104/2022, 105/2022, 106/2022, μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

Βασίλειος Νανόπουλος 
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       Ακολούθως, ο Προέδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής τις υπ' αριθμ.103/2022, 

104/2022 και  105/2022 μελέτες που έχουν συνταχθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί από την κ.Σούκουλη 

Ουρανία, Γεωπόνο Π.Ε. αναπλ.προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  

καθώς και την υπ’αριθμ.106/2022 μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από τον κ.Παντελέων Ιωάννη 

Γεωπόνο Π.Ε. υπάλληλο, και έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την κ.Σούκουλη Ουρανία, Γεωπόνο 

Π.Ε. προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, των οποίων η Τεχνική έκθεση 

και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

       1. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, Α.Μ. : 103/2022  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

άρθρο 118. 

2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, άρθρο 209. 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

5. Την αριθμ.πρωτ.15804/2022 (ΑΔΑ: Ψ27346ΝΠΙΘ-Ο9Η)  Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής 

Προστασίας 

6. Την αριθμ.πρωτ. 42212/2022 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί επιχορηγήσεως 

Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων 

χώρων Δ.Ε. Σολυγείας». 

 

Περιγραφή υπηρεσιών.   

Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 

Σολυγείας» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 

Κοπή επικίνδυνης για πρόκληση πυρκαγιάς αυτοφυούς βλάστησης (ποώδους και ξυλώδους), 

συλλογή των προϊόντων αποψίλωσης/κοπής (καθώς και  εύφλεκτων υλικών που τυχόν υπάρχουν 

στις προς αποψίλωση επιφάνειες και προέρχονται από καθαρισμό βλάστησης που ενεργείται από 

ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις) και απομάκρυνση – 

μεταφορά αυτών σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία Καθαριότητας, αυθημερόν και με μέσα και 

ευθύνη του αναδόχου.  

Οι εργασίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους, φυτεμένους ή μη, πάρκα, άλση και λοιπούς 

ακάλυπτους χώρους, και εκατέρωθεν (πλευρικά) οδικού δικτύου (σε βάθος κατά την κρίση της 

υπηρεσίας),  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 

εργαλείων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  
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Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών και την αποτροπή πρόκλησης 

πυρκαγιάς. Οι εργασίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, 

δεδομένου ότι δεν έχουν τακτικό χαρακτήρα, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου) και λόγω της έκτασής τους 

ξεπερνούν τον προγραμματισμό που μπορεί να ικανοποιήσει η υπηρεσία με το προσωπικό που 

διαθέτει. 

Κατάλογος με τις προς επέμβαση εκτάσεις θα δίδεται από την υπηρεσία με την πάροδο των 

εργασιών.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των χώρων επέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες. 

 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Αποψίλωση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Σολυγείας 

ΣΤΡΕΜΜΑ 70 €230,00 €16.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €16.100,00 

 ΦΠΑ 24%:  €3.864,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €19.964,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €19.964,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0016. 
 
 
2. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Α.Μ.104/2022 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

άρθρο 118. 

2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, άρθρο 209. 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

5. Την αριθμ.πρωτ.15804/2022 (ΑΔΑ: Ψ27346ΝΠΙΘ-Ο9Η)  Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής 

Προστασίας 

6. Την αριθμ.πρωτ. 42212/2022 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί επιχορηγήσεως 
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Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων 

χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού». 

 

Περιγραφή υπηρεσιών.   

Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 

Σαρωνικού» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 

Κοπή επικίνδυνης για πρόκληση πυρκαγιάς αυτοφυούς βλάστησης (ποώδους και ξυλώδους), 

συλλογή των προϊόντων αποψίλωσης/κοπής (καθώς και  εύφλεκτων υλικών που τυχόν υπάρχουν 

στις προς αποψίλωση επιφάνειες και προέρχονται από καθαρισμό βλάστησης που ενεργείται από 

ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις) και απομάκρυνση – 

μεταφορά αυτών σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία Καθαριότητας, αυθημερόν και με μέσα και 

ευθύνη του αναδόχου.  

Οι εργασίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους, φυτεμένους ή μη, πάρκα, άλση και λοιπούς 

ακάλυπτους χώρους, και εκατέρωθεν (πλευρικά) οδικού δικτύου (σε βάθος κατά την κρίση της 

υπηρεσίας),  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 

εργαλείων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  

Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών και την αποτροπή πρόκλησης 

πυρκαγιάς. Οι εργασίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, 

δεδομένου ότι δεν έχουν τακτικό χαρακτήρα, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου) και λόγω της έκτασής τους 

ξεπερνούν τον προγραμματισμό που μπορεί να ικανοποιήσει η υπηρεσία με το προσωπικό που 

διαθέτει. 

Κατάλογος με τις προς επέμβαση εκτάσεις θα δίδεται από την υπηρεσία με την πάροδο των 

εργασιών.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των χώρων επέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες. 

 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Αποψίλωση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού 

ΣΤΡΕΜΜΑ 70 €230,00 €16.100,0
0 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €16.100,0
0 

 ΦΠΑ 24%:  €3.864,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €19.964,0
0 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €19.964,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0020. 
 
3. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ, Α.Μ.105/2022 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

άρθρο 118. 

2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 209. 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

5. Την αριθμ.πρωτ.15804/2022 (ΑΔΑ: Ψ27346ΝΠΙΘ-Ο9Η)  Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής 

Προστασίας 

6. Την αριθμ.πρωτ. 42212/2022 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί επιχορηγήσεως 

Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων 

χώρων Δ.Ε. Τενέας». 

 

Περιγραφή υπηρεσιών.   

Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας» 

περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 

Κοπή επικίνδυνης για πρόκληση πυρκαγιάς αυτοφυούς βλάστησης (ποώδους και ξυλώδους), 

συλλογή των προϊόντων αποψίλωσης/κοπής (καθώς και εύφλεκτων υλικών που τυχόν υπάρχουν 

στις προς αποψίλωση επιφάνειες και προέρχονται από καθαρισμό βλάστησης που ενεργείται από 

ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις) και απομάκρυνση – 

μεταφορά – διαχείριση  αυτών με μέσα και ευθύνη του αναδόχου.  

Οι εργασίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους, φυτεμένους ή μη, πάρκα, άλση και λοιπούς 

ακάλυπτους χώρους, και εκατέρωθεν (πλευρικά) οδικού δικτύου (σε βάθος κατά την κρίση της 

υπηρεσίας),  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 

εργαλείων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  

Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών και την αποτροπή πρόκλησης 

πυρκαγιάς. Οι εργασίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, 

δεδομένου ότι δεν έχουν τακτικό χαρακτήρα, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου) και λόγω της έκτασής τους 

ξεπερνούν τον προγραμματισμό που μπορεί να ικανοποιήσει η υπηρεσία με το προσωπικό που 

διαθέτει. 

Κατάλογος με τις προς επέμβαση εκτάσεις θα δίδεται από την υπηρεσία με την πάροδο των 

εργασιών.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των χώρων επέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες. 

 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Αποψίλωση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Τενέας 

ΣΤΡΕΜΜΑ 70 €250,00 €17.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €17.500,00 

 ΦΠΑ 24%:  €4.200,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  €21.700,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €21.700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0021. 
 

4.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, Α.Μ.106/2022 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

άρθρο 118. 

2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, άρθρο 209. 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

5. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 151739/31-08-2021 (ΑΔΑ:9ΓΧ8ΟΡ1Φ-ΞΚ4) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ντη Δασών Π.Ε. 

Κορινθίας με τίτλο Εγκριση εκτέλεσης από το Δήμο Κορινθίων, του έργου «Καθαρισμός 

περιαστικών δασών και αλσυλλίων» εντός διοικητικών ορίων Κοινοτήτων Αρχαίας Κορίνθου και 

Ξυλοκέριζας» όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 61578/18-04-2022 (ΑΔΑ: 

6ΦΒΨΟΡ1Φ-0Ξ4) απόφαση 

6. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 15804/22-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ27346ΝΠΙΘ-Ο9Η) Απόφαση Γ.Γ.Π.Π.  περί 

κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων της 

Π.Ε. Κορινθίας 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 42212/24.06.2022 Απόφαση με θέμα: Επιχορήγηση συνολικού ποσού 

ύψους 5.620.000,00€ σε Δήμους της Χώρας και σε Συνδέσμους Δήμων, για την κάλυψη 

αναγκών πυροπροστασίας 

Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ», με σκοπό η αντιπυρική προστασία των 
δασών της περιοχής με την μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο ανάφλεξης της παρόδιας δασικής  
βλάστησης αλλά και η βελτίωση της βατότητας  των δασικών δρόμων οι οποίοι (κλείνουν) από 
κλαδιά δενδρύλια και θάμνους που φύονται στα πρανή και κοντά στο οδόστρωμα. 
 
Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός - αποψίλωση περιαστικών δασών 
και αλσυλλίων» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
Σε ζώνη 5 μέτρων στις δύο πλευρές των δρόμων υλοτομία τεμαχισμός των προϊόντων  μεταφορά 
σε θέσεις όπου βρίσκεται το μηχάνημα θρυμματισμού και διασκορπισμός των θρυμμάτων.  
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Αποκλάδωση  των δένδρων που τα κλαδιά τους είναι μέσα στη ζώνη των 5 μέτρων . Οι κλαδεύσεις 
αυτές θα διασπάσουν την κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης  ύλης από το έδαφος μέχρι την κόμη 
των διαμορφωμένων δένδρων σε ύψος μέχρι 2 μέτρων έτσι θα δημιουργηθεί μια ζώνη 
πυρασφάλειας μεταξύ κόμης και εδάφους.      
                                                                                                              
Καθαρισμός της ποώδους και φρυγανώδους βλάστησης με χορτοκοπτικά μηχανήματα  (δεν θα 
αφήνονται τα προϊόντα θρυμματισμού επάνω στο οδόστρωμα ούτε στα πρανή των δρόμων). 
 
Οι εργασίες θα γίνουν σε δασικούς δρόμους με συντεταγμένες  ΕΓΣΑ όπως στον παρακάτω πίνακα 
καθώς επίσης και εντός του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, γύρω από τα υπάρχοντα σπίτια και το 
εκκλησάκι στην Αρχαία Κόρινθο. 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΗ(ΕΓΣΑ) ΤΕΛΟΣ(ΕΓΣΑ) ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

1. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ Χ=411391 
Ψ=4193519    

Χ=411128 
Ψ=4193486    

276,74 μ 2.767,40  τ.μ. 

2. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ          Χ=410939 
Ψ=4193479    

Χ=410962 
Ψ=4193282     

353,73 μ 3.537,30  τ.μ. 

3. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ   Χ=410704 
Ψ=4193485     

Χ=410649 
Ψ=4193350    

163,07 μ.   1.630,70 τ.μ. 

4. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ Χ=411143 
Ψ=4194073      

Χ=411212 
Ψ=4194088    

70,96 μ 709,60  τ.μ. 

5. ΑΡΧΑΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ     

Χ=401524 
Ψ=4194749      

Χ=401587 
Ψ=4194702    

111,22 μ 1.112,20 τ.μ. 

6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΣΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΥΠΑΡΧΩΝΤΑ 
ΣΠΙΤΙΑ 

   4.912,80  τ.μ. 

   ΣΥΝΟΛΟ 975,72 μ.   14.670,00 τ.μ. 

     14,67 
στρέμματα 

      
                                                                                      

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 
εργαλείων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  
 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ». 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Καθαρισμός ποώδους και 
φρυγανώδους           
βλάστησης -  
κοπή δένδρων - 
αποκλάδωση. 
Θρυμματισμός 

Απομάκρυνση προϊόντων 
θρυμματισμού                                                                                           

ΣΤΡΕΜΜΑ 14,67 €500,00 €7.335,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €7.335,00 

 ΦΠΑ 24%:  €1.760,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €9.095,40 
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στρογγυλοποίηση €4,60 

ΣΥΝΟΛΟ €9.100,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €9.100,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0015. 
 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι υπηρεσίες αποψίλωσης Κοινοχρήστων 

Χώρων του Δήμου, αποσκοπούν στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών και την αποτροπή 

πρόκλησης πυρκαγιάς. Οι εργασίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό 

του Δήμου, δεδομένου ότι δεν έχουν τακτικό χαρακτήρα, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο (πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου) και λόγω της 

έκτασής τους ξεπερνούν τον προγραμματισμό που μπορεί να ικανοποιήσει η υπηρεσία  με το 

προσωπικό που διαθέτει. Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Κορινθίων  ως εξής:   

1. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας, προϋπολογισμού 19.964,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Α.Μ. : 103/2022,  

2. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού, προϋπολογισμού 19.964,00€   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , Α.Μ. : 104/2022, 

3. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας, προϋπολογισμού 21.700,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , Α.Μ. : 105/2022,  

4. Καθαρισμός – αποψίλωση περιαστικών δασών και αλσυλλίων Δήμου Κορινθίων που αφορά 

χώρους εντός Δ.Ε. Κορίνθου, προϋπολογισμού 9.100,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

Α.Μ. : 106/2022. 

         Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης Ν. και αναφέρει ότι διαφωνεί με το θέμα καθώς 

θεωρεί ότι πρόκειται για κατάτμηση της υπηρεσίας. 

         Ο Πρόεδρος απαντά ότι προβλέπεται να γίνει η υπηρεσία ανά Δημοτική Ενότητα και δεν μπορεί 

να γίνει διαφορετικά. 

 

         Η  Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.πρωτ. 29799/25-07-2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής και τις  συνημμένες σε αυτήν υπ’αριθμ.103/2022, 104/2022, 105/2022, 106/2022, 

μελέτες, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις 

διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως 

αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2001) τις διατάξεις του άρθρου 117 του 

Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, 

καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά 

παραπάνω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 

στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικολάου, με αρνητική ψήφο) 

        Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων  ως εξής:   

1. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας, προϋπολογισμού 19.964,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Α.Μ. : 103/2022  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Αποψίλωση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Σολυγείας 

ΣΤΡΕΜΜΑ 70 €230,00 €16.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €16.100,00 

 ΦΠΑ 24%:  €3.864,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €19.964,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €19.964,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0016. 
 

2. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού,  προϋπολογισμού 19.964,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Α.Μ. : 104/2022  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Αποψίλωση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού 

ΣΤΡΕΜΜΑ 70 €230,00 €16.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €16.100,00 

 ΦΠΑ 24%:  €3.864,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €19.964,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €19.964,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0020. 
 

3. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας, προϋπολογισμού 21.700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  Α.Μ. : 105/2022  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΑΔΑ: 6Ζ95ΩΛ7-ΙΔ3



1.  Αποψίλωση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Τενέας 

ΣΤΡΕΜΜΑ 70 €250,00 €17.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €17.500,00 

 ΦΠΑ 24%:  €4.200,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  €21.700,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 21.700,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0021. 
 

4. Καθαρισμός – αποψίλωση περιαστικών δασών και αλσυλλίων Δήμου Κορινθίων -
αφορά χώρους εντός Δ.Ε. Κορίνθου, προϋπολογισμού 9.100,00€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  Α.Μ. : 106/2022  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Καθαρισμός ποώδους και 
φρυγανώδους           
βλάστησης -  
κοπή δένδρων - 
αποκλάδωση. 
Θρυμματισμός 

Απομάκρυνση προϊόντων 
θρυμματισμού                                                                                           

ΣΤΡΕΜΜΑ 14,67 €500,00 €7.335,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €7.335,00 

 ΦΠΑ 24%:  €1.760,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €9.095,40 

στρογγυλοποίηση €4,60 

ΣΥΝΟΛΟ €9.100,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €9.100,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με 
ΚΑ.35.6262.0015,       
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/463/2022.- 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 03-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ζ95ΩΛ7-ΙΔ3
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