
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-9-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 όπως ισχύει, 

συvεδρίασε σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 41993/23-9-2022 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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος 

(αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 

10ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου 

θέματος ημερήσιας διάταξής), 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 
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του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών προσήλθε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 573η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

ανάθεσης υπηρεσίας για 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) 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 υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

41001/19.09.2022 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & 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.3979/2001) 

• το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, 

 

καθώς και την ανάγκη κλαδέματος ψηλών δέντρων καθώς και απομάκρυνσης ξερών δέντρων σε 

δημοτικά κοιμητήρια παρακαλούμε για την Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 

κλαδέματος ψηλών δέντρων». 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 129/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

Κατόπιν ο Προέδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 129/2022 μελέτη, η 

οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την κ. Σούκουλη Ουρανία, προϊσταμένη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ», 
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προϋπολογισμού: 4.960,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), της οποίας η Τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

 

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 

Δημοτικών Κοιμητηρίων  

Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες κλαδέματος 

ψηλών δένδρων». 

 

Περιγραφή υπηρεσιών. 

Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες κλαδέματος ψηλών δένδρων» 

περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι• 

α) Κλάδεμα ψηλών δένδρων εντός δημοτικού κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου με την χρήση 

ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδονομής. 

β) Κοπή υφιστάμενων ξερών δένδρων εντός δημοτικών κοιμητηρίων Κορίνθου (Ζωοδόχου 

Πηγής), Αγγελοκάστρου και Σοφικού με την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς και 

απομάκρυνση των προϊόντων κλαδονομής. 

 και για τις οποίες ο εξοπλισμός του Δήμου (ανυψωτικά μηχανήματα) δεν επαρκεί. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός των δημοτικών κοιμητηρίων Κοινότητας Κορίνθου (Ζωοδόχου 

Πηγής), Κοινότητας Αγγελοκάστρου, Κοινότητας Σοφικού. 

Δικαίωμα συμμετοχής. 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια 

κυκλοφορίας και την ασφάλεια του οχήματος/μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την 

υπηρεσία σε ισχύ. 

 

Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Κλάδεμα ή κοπή 
(ξερών) δένδρων 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 1 4.000,00 4.000,00 

                     ΣΥΝΟΛΟ        4.000,00 

     ΦΠΑ 24% 960,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή του οχήματος/μηχανήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

δαπάνη καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €4.960,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από Ιδίους πόρους του Δήμου και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με ΚΑ 45.6262.0002 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της 

υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ», προϋπολογισμού: 4.960,00€ 

(συμπ/νου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά κλάδεμα ψηλών δένδρων εντός δημοτικού κοιμητηρίου 

Αγγελοκάστρου και κοπή υφιστάμενων ξερών δένδρων εντός δημοτικών κοιμητηρίων Κορίνθου 

(Ζωοδόχου Πηγής), Αγγελοκάστρου και Σοφικού με την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή 

σκαλωσιάς και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδονομής. για τις οποίες ο εξοπλισμός του Δήμου 

(ανυψωτικά μηχανήματα) δεν επαρκεί, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και στην υπ’αριθμ. 129/2022 μελέτη του Δήμου Κορινθίων. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 41001/19.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών 

Κοιμητηριών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την συνημμένη σε αυτήν υπ. 

αριθμ. 129/2022 μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, 

τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 61 

του Ν.3979/2001), τι 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,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

  Α. -Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» προϋπολογισμού: 4.960,00€, η οποία 
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αφορά εργασίες για κλάδεμα ψηλών δένδρων εντός δημοτικού κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου και 

κοπή υφιστάμενων ξερών δένδρων εντός δημοτικών κοιμητηρίων Κορίνθου (Ζωοδόχου Πηγής), 

Αγγελοκάστρου και Σοφικού με την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς και 

απομάκρυνση των προϊόντων κλαδονομής. για τις οποίες ο εξοπλισμός του Δήμου (ανυψωτικά 

μηχανήματα) δεν επαρκεί, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης και στην υπ’αριθμ. 122/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου, ως εξής:  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Κλάδεμα ή κοπή 
(ξερών) δένδρων 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 1 4.000,00 4.000,00 

                     ΣΥΝΟΛΟ        4.000,00 

     ΦΠΑ 24% 960,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή του οχήματος/μηχανήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

δαπάνη καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. 

Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες κλαδέματος ψηλών δένδρων» 

περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι• 

α) Κλάδεμα ψηλών δένδρων εντός δημοτικού κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου με την χρήση 

ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδονομής. 

β) Κοπή υφιστάμενων ξερών δένδρων εντός δημοτικών κοιμητηρίων Κορίνθου (Ζωοδόχου Πηγής), 

Αγγελοκάστρου και Σοφικού με την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς και 

απομάκρυνση των προϊόντων κλαδονομής. και για τις οποίες ο εξοπλισμός του Δήμου (ανυψωτικά 

μηχανήματα) δεν επαρκεί. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός των δημοτικών κοιμητηρίων Κοινότητας Κορίνθου (Ζωοδόχου 

Πηγής), Κοινότητας Αγγελοκάστρου, Κοινότητας Σοφικού. 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια 

κυκλοφορίας και την ασφάλεια του οχήματος/μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την 

υπηρεσία σε ισχύ. 

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

Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι μηνών για το 

σύνολο του συμβατικού αντικειμένου - εξαιρουμένων των ξερών δένδρων τα οποία πρέπει να 

απομακρυνθούν άμεσα  από την υπογραφή της παρούσας και την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή 

μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου εάν προηγηθεί του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος.  
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 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €4.960,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με ΚΑ 45.6262.0002. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/573/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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