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                                            Νίκαια  07/12/2021 

                                            Αριθ. Πρωτ: 21479 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το πρακτικό της 45ης της 07/12/2021 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ 

 

Αριθμ. Απόφασης  389/2021                                    
 

Θέμα: Έγκριση της  μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΛΕΛΕΡ». 

 

Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του Έτους 2021 ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ ύστερα από  

την  αριθμ.  21129/02-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε στο  καθένα από τα μέλη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  77 του  ν.4555/2018 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα  

του Δήμου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Αλέξανδρος Χονδρονάσιος 1. Χατζούλης Χρήστος 

2.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

3.- Νταφόπουλος Σωτήριος  

4. -Ρεντζιάς Αντώνιος  

5.- Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

6.- Μούσιος Απόστολος  

  

 

Επίσης παρίσταντο και ο Κουτσιαυτούλης Αντώνιος υπάλληλος του Δήμου υπεύθυνος για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  18ο θέμα της ημερησίας διάταξης και 

ανέφερε ότι: 

Το Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Διαχείρισης Οχημάτων –μηχανημάτων & 

Πολιτικής Προστασίας συνέταξε την υπ’ αρ 20745/30.11.2021 μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, 

ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ». 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των χώρων Πρασίνου (Πάρκα 

πλατείες νησίδες γήπεδα κλπ) του Δήμου Κιλελέρ.  

Η συντήρηση των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στο Δήμο Κιλελέρ και η προσπάθεια 

αναβάθμισής των αποβλέπουν στην προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην 

βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Η επίτευξη των παραπάνω στόχων 
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επιδιώκεται στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 
 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η έναρξη τη σύμβασης αρχίζει από την 

εγκατάσταση του αναδόχου η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από  την 6η Ιουνίου 2022 ημερομηνία που 

περαιώνεται η εργολαβία που ήδη εκτελείται στο Δήμο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 599.993,01 πλέον ΦΠΑ 

143.998,32 ήτοι συνολικός προϋπολογισμός υπηρεσίας  743.991,33 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.04  του 

προϋπολογισμού του Δήμου όπως παρακάτω: 

 

Κ.Α. Έτος Ποσό 

35.6262.04 

2022 226.117,34 

2023 371.995,67 

2024 145.878,32 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

ένα ή περισσότερα τμήματα. 

ΤΜΗΜΑ Α’:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Β’: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΤΜΗΜΑ Γ’: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

ΤΜΗΜΑ Δ’:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε’:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης αναλύεται στα τμήματα που υποδιαιρείται η σύμβαση όπως παρακάτω: 

 

α/α Τμήμα Δαπάνη Σύνολο (με 

ΦΠΑ) 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 53.545,46 66.396,37 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 74.297,35 92.128,72 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 97.661,14 121.099,81 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 149.720,40 185.653,30 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 224.768,66 278.713,14 

 

 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Με την  ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών 

που περιγράφονται παρακάτω έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμιση. Οι 

εργασίες αναλυτικά που προβλέπονται είναι η παρακάτω: 

 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Οι αρδευόμενες εκτάσεις αφορούν σε εκτάσεις εντός των οικισμών των Δήμων. Οι εκτάσεις αυτές είναι οι 

πλατείες, αυλές σχολείων, πάρκα , νησίδες, παιδικές χαρές και λοιποί περιβάλλοντες χώροι δημοτικών 

κτιρίων και όπως αναλυτικά αναφέρονται στους πίνακες κάθε οικισμού. Οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτές 

τις αρδευόμενες εκτάσεις είναι: 

1.1Συντήρηση συνολικά του ήδη εγκατεστημένου  πρασίνου (χλοοτάπητα και φυτικό υλικό) με χρήση 

όποιου χλοοκοπτικού μηχανήματος ήτοι χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτική μηχανή, χορτοκοπτικό μηχάνημα 

κ.λ.π, ή συνδυασμός αυτών . Το ύψος των χόρτων θα πρέπει να διατηρείται σε ύψος έως 8 εκ.. Κατά την 

εργασία θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο ήδη εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης. Οποιαδήποτε 

ζημία προκαλείται από την εκπόνηση της εργασίας αυτή θα αποκαθίσταται άμεσα και τα έξοδα θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγχει το σύστημα άρδευσης του χώρου και 

να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει βλάβη. Ο έλεγχος του 

συστήματος άρδευσης θα διαπιστώνεται με τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου του αρδευτικού συστήματος  η οποία 

θα κατατίθεται στο Δήμο εντός πενθημέρου από τη σύνταξή της. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής θα πρέπει 

ο χώρος να καθαρίζεται (απομάκρυνση υπολειμμάτων, σκούπισμα κλπ) από τα υπολείμματα έτσι ώστε οι 
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εκτάσεις να παραμένουν καθαρές. Η απομάκρυνση, συλλογή  και φόρτωση των υπολειμμάτων είναι 

συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Η συχνότητα των εργασιών ορίζεται ως εξής: 2 φορές το μήνα για τους 

μήνες από Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο και από μία φορά για τους μήνες από Οκτώβριο έως και Μάρτιο. 

1.2 Άρδευση – έλεγχος συστήματος. Η εργασία αφορά στην άρδευση των χώρων (σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-02-02) και  στον έλεγχο του συστήματος των αρδευόμενων 

εκτάσεων και όπως αναλυτικά αυτές παρατίθενται στους πίνακες κάθε οικισμού. Η άρδευση θα πρέπει να 

γίνεται με επαρκή ποσότητα νερού με τη χρήση του αυτόματου ή του χειροκίνητου συστήματος που υπάρχει 

σε κάθε χώρο και με συχνότητα τέτοια  ώστε το πράσινο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση μέχρι το τέλος 

του χρόνου συντήρησής του. Η άρδευση θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών σε νερό 

συνεκτιμώντας τους κλιματικούς και μικροκλιματικούς παράγοντες της εκάστοτε εποχής και περιοχής αλλά 

και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Η άρδευση θα πρέπει κατά τους θερινούς μήνες να γίνεται τις 

βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη ρύθμισης των προγραμματιστών, 

σταλακτών, εκτοξευτήρων καθώς και του ελέγχου του συστήματος άρδευσης. Ο έλεγχος αφορά στον έλεγχο 

διαρροών των εγκατεστημένων αγωγών την λειτουργία των εκτοξευτήρων και των σταλακτών καθώς και των 

αυτοματισμών. Ο έλεγχος θα γίνεται με την συχνότητα και το πρόγραμμα της εργασίας 1.1  Ο έλεγχος του 

συστήματος άρδευσης θα διαπιστώνεται με τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου του αρδευτικού συστήματος  η οποία 

θα κατατίθεται στο Δήμο εντός πενθημέρου από τη σύνταξή της. Επίσης στις περιπτώσεις που εκτιμά ή 

διαπιστώνει ότι το σύστημα άρδευσης είναι ανεπαρκές ή χρίζει βελτίωσης θα πρέπει να ενημερώνει την 

αρμόδια υπηρεσία.  

1.3 Καλλωπισμός – συντήρηση θάμνων μπορντούρων. Η εργασία περιλαμβάνει την υποχρέωση του 

αναδόχου να παρακολουθεί ,διαμορφώνει καλλωπίζει τους θάμνους και τις μπορντούρες και όπου αυτές 

υπάρχουν. Η εργασία θα γίνεται τρείς φορές το έτος ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας. Ιδιαίτερα οι 

μπορντούρες θα πρέπει να έχουν σχηματισμένη την κόμη τους σε ύψος 1,10 μέτρα.. Επιπλέον ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να ξεβοτανίζει το χώρο κάτω από τους θάμνους και τις μπορντούρες καθώς και να 

απομακρύνει τα ξερά κλαδιά αυτών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει όλα τα προϊόντα κοπής, 

βοτανίσματος, κλαδέματος απομάκρυνση ξερών κλαδιών και να αποδίδει το χώρο καθαρό. 

1.4 Καλλωπισμός – συντήρηση δέντρων. Η εργασία περιλαμβάνει τη μόρφωση της κόμης των δέντρων την 

κοπή απομάκρυνση των ξερών κλαδιών  ώστε η κάτω οροφή των δέντρων να βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο 

των 3,00 μέτρων. Η εργασία θα γίνεται δυο φορές το χρόνο η μία εκ των οποίων θα γίνεται το μήνα 

Φεβρουάριο Οι τομές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επουλώνονται. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

απομακρύνει όλα τα προϊόντα κοπής ξερά φύλλα και κλαδιά κλπ και να αποδίδει τον χώρο καθαρό. Οι 

εργασίες για την απομάκρυνση – καθαριότητα θα είναι άμεσες και θα γίνονται την ίδια μέρα που 

πραγματοποιείται η εργασία καλλωπισμού. Σε καμία περίπτωση δε θα αφήνονται τα ξερά κλαδιά για να 

απομακρυνθούν άλλη ημέρα. 

1.5 Φύτευση παρτεριών  με εποχιακά ή ετήσια ανθοφόρα φυτά και συντήρηση παρτεριών. Η εργασία 

περιλαμβάνει την φύτευση παρτεριών καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας με εποχιακά η ετήσια ανθοφόρα φυτά τα 

οποία θα προμηθεύει ο Δήμος και για όσες φορές απαιτηθεί. Η φύτευση θα γίνεται σε συνολική έκταση ενός 

στρέμματος σε κάθε δημοτική ενότητα Τα παρτέρια στα οποία θα πραγματοποιείται η φύτευση θα ελέγχονται 

από τον ανάδοχο ως προς το σύστημα άρδευσή των και θα πραγματοποιείται ξεβοτάνισμα 2 φορές κατά τους 

μήνες Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο  και από μία φορά κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Μάρτιο. Ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων ξεβοτανίσματος καθώς των 

υπολειμμάτων από την φύτευση (πλαστικά γλαστράκια κλπ) ώστε να αποδίδει το χώρο καθαρό προς χρήση. 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.  

Οι μη αρδευόμενες εκτάσεις μπορεί είναι οικόπεδα παρκάκια και πλατείες σε οικισμούς του Δήμου και όπως 

αυτές περιγράφονται στους πίνακες κάθε οικισμού. Οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτές τις εκτάσεις είναι: 

2.1 Αποψίλωση χόρτων και θάμνων από μη αρδευόμενες εκτάσεις. Επί των χώρων αυτών υπάρχει 

αυτοφυή βλάστηση. Η εργασία αφορά στην  την κοπή της αυτοφυούς βλάστησης ώστε αυτή να διατηρείται 

στο ύψος έως των 8εκ. Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των υπολειμμάτων αποτελεί συμβατική 

υποχρέωση του αναδόχου. Η συχνότητα της εργασίας ορίζετε σε μία φορά το μήνα για τους μήνες από 

Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο. 

2.2 Καλλωπισμός – συντήρηση δέντρων. Η εργασία περιλαμβάνει τη μόρφωση της κόμης των δέντρων την 

κοπή απομάκρυνση των ξερών κλαδιών  ώστε η κάτω οροφή των δέντρων να βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο 

των 3,00 μέτρων. Η εργασία θα γίνεται δυο φορές το χρόνο η μία εκ των οποίων θα γίνεται το μήνα 
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Φεβρουάριο Οι τομές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επουλώνονται. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

απομακρύνει όλα τα προϊόντα κοπής ξερά φύλλα και κλαδιά κλπ και να αποδίδει τον χώρο καθαρό. Οι 

εργασίες για την συλλογή και  απομάκρυνση – καθαριότητα θα είναι άμεσες και θα γίνονται την ίδια μέρα που 

πραγματοποιείται η εργασία καλλωπισμού. Σε καμία περίπτωση δε θα αφήνονται τα ξερά κλαδιά για να 

απομακρυνθούν άλλη ημέρα. 

2.3 Καλλωπισμός – συντήρηση θάμνων μπορντούρων. Η εργασία περιλαμβάνει την υποχρέωση του 

αναδόχου να παρακολουθεί ,διαμορφώνει καλλωπίζει τους θάμνους και τις μπορντούρες και όπου αυτές 

υπάρχουν. Η εργασία θα γίνεται τρείς φορές το έτος ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας. Ιδιαίτερα οι 

μπορντούρες θα πρέπει να έχουν σχηματισμένη την κόμη τους σε ύψος 1,10 μέτρα.. Επιπλέον ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να ξεβοτανίζει το χώρο κάτω από τους θάμνους και τις μπορντούρες καθώς και να 

απομακρύνει τα ξερά κλαδιά αυτών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει όλα τα προϊόντα κοπής, 

βοτανίσματος, κλαδέματος απομάκρυνση ξερών κλαδιών και να αποδίδει το χώρο καθαρό 

 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

Τα Νεκροταφεία βρίσκονται ένα σε κάθε οικισμό. Οι εργασίες που θα γίνονται εντός των χώρων των 

νεκροταφείων είναι: 

3.1Αποψίλωση χόρτων και θάμνων. Η αποψίλωση θα γίνεται με μηχάνημα πεζού χειριστή ή με όποιον 

άλλον πρόσφορο τρόπο. Η εργασία θα γίνεται τόσο εντός του νεκροταφείου (ανάμεσα στους τάφους και ένθεν 

και ένθεν των διαδρόμων) όσο και εκτός του νεκροταφείου και σε ζώνη ενός μέτρου περιμετρικά της 

περίφραξης  Η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων της υπηρεσίας αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 

αναδόχου ο οποίος οφείλει να παραδίδει τον χώρο καθαρό. Η συχνότητα της εργασίας ορίζετε σε μία φορά 

τον μήνα 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Τα γήπεδα που είναι ενεργά χρησιμοποιούνται από τους συλλόγους και είναι αυτά που αναφέρονται στους 

πίνακες των οικισμών. Οι εργασίες που θα γίνονται είναι: 

4.1 Καθαρισμός αποψίλωση χλοοτάπητα και αυτοφυούς βλάστησης. Η εργασία θα γίνεται με οποιοδήποτε 

χλοοκοπτικό μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτική μηχανη ,χορτοκοπτικό μηχάνημα) ή συνδυασμός 

αυτών. Η εργασία θα γίνεται εντός του περιφραγμένου χώρου καθώς και σε ζώνη ενός μέτρου εξωτερικά και 

περιμετρικά της περίφραξης. Η συχνότητα της εργασίας ορίζεται 30 φορές το χρόνο ήτοι 3 φορές κατά τους 

μήνες Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο και 2 φορές κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Μάρτιο και ανάλογα με 

τις ανάγκες των συλλόγων και σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων 

της υπηρεσίας αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου ο οποίος οφείλει να παραδίδει τον χώρο καθαρό 

4.2 Άρδευση- Έλεγχος συστήματος άρδευσης. Η άρδευση του χλοοτάπητα (Εκτέλεση σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02)  με επαρκή 

ποσότητα νερού, θα γίνεται   με   την   χρήση   του   αυτόματου   ή   του   χειροκίνητου   συστήματος   

άρδευσης   (μόνο   όπου υπάρχει αντίστοιχη εγκατάσταση), ώστε ο χλοοτάπητας να διατηρείται σε άριστη 

κατάσταση μέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησής του. Η άρδευση θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των 

φυτών σε νερό συνεκτιμώντας τους κλιματικούς και μικροκλιματικούς παράγοντες της εκάστοτε εποχής και 

περιοχής αλλά και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Η άρδευση θα πρέπει κατά τους θερινούς μήνες να 

γίνεται τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη ρύθμισης των 

προγραμματιστών, σταλακτών, εκτοξευτήρων καθώς και του ελέγχου του συστήματος άρδευσης. Ο έλεγχος 

αφορά στον έλεγχο διαρροών των εγκατεστημένων αγωγών την λειτουργία των εκτοξευτήρων και των 

σταλακτών καθώς και των αυτοματισμών. Ο έλεγχος θα γίνεται μία φορά το μήνα  Ο έλεγχος του συστήματος 

άρδευσης θα διαπιστώνεται με τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου του αρδευτικού συστήματος  η οποία θα 

κατατίθεται στο Δήμο εντός πενθημέρου από τη σύνταξή της. Επίσης στις περιπτώσεις που εκτιμά ή 

διαπιστώνει ότι το σύστημα άρδευσης είναι ανεπαρκές ή χρίζει βελτίωσης θα πρέπει να ενημερώνει την 

αρμόδια υπηρεσία. 

   

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Τα γήπεδα που είναι ανενεργά δε χρησιμοποιούνται . Γίνονται όμως εστίες μόλυνσης και εστίες διαβίωσης 

ερπετών. Οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτά είναι: 

5.1 Καθαρισμός αποψίλωση χλοοτάπητα και αυτοφυούς βλάστησης. Η εργασία θα γίνεται με οποιοδήποτε 

χλοοκοπτικό μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτική μηχανή ,χορτοκοπτικό μηχάνημα) ή συνδυασμός 
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αυτών. Η εργασία θα γίνεται εντός του περιφραγμένου χώρου και σε ζώνη ενός μέτρου εξωτερικά και 

περιμετρικά της περίφραξης. Η συχνότητα της εργασίας ορίζεται 1 φορά το μήνα και για τους μήνες από 

Μάρτιο έως και Οκτώβριο. Η συλλογή και απομάκρυνση των υπολειμμάτων της εργασίας αποτελεί 

συμβατική υποχρέωση του αναδόχου ο οποίος οφείλει να παραδίδει το χώρο καθαρό μετά την εκτέλεση της 

εργασίας. 

 

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

Οι περιφέρειες των οικισμών αποτελούν δημοτικές εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστες από 

τις ισχύουσες διανομές. Η έκταση τους ποικίλει από  οικισμό σε οικισμό και είναι μη αρδευόμενες εκτάσεις. 

Η αποψίλωσή τους κρίνεται απαραίτητη για την πρόληψη έναντι πυρκαγιών καθώς και για τη διατήρηση της 

υγιεινής και ασφάλειας των κατοίκων. Οι εκτάσεις περιγράφονται στην παρούσα και στα συνημμένα  

αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών  Οι εργασίες που θα γίνονται στις εκτάσεις αυτές είναι: 

6.1 Καθαρισμός αποψίλωση από την αυτοφυή βλάστηση. Η εργασία θα γίνεται με οποιοδήποτε 

χλοοκοπτικό μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτική μηχανη ,χορτοκοπτικό μηχάνημα) ή συνδυασμός 

αυτών. Η συχνότητα της εργασίας ορίζεται 1 φορά το μήνα και για τους μήνες από Μάρτιο έως και Οκτώβριο. 

Η συλλογή και απομάκρυνση των υπολειμμάτων της εργασίας αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου 

ο οποίος οφείλει να παραδίδει το χώρο καθαρό μετά την εκτέλεση της εργασίας 

6.2 Ζιζανιοκτονία. Η εργασία πραγματοποιείται με ζιζανιοκτόνα όπου δεν είναι δυνατή η καταστροφή τους 

με άλλο τρόπο. Η ζιζανιοκτονία θα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν πρότασης του αναδόχου 

και θα αποφασίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Η προμήθεια των ζιζανιοκτόνων θα 

βαρύνει τον Δήμο. 

 

Οι επαναλήψεις για κάθε εργασία ανά έτος είναι οι παρακάτω: 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2022 2023 2024 
ΣΥΝΟΛΟ 

  φορές φορές φορές 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11 18 7 36 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
6 10 4 20 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 7 12 5 24 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
18 30 12 60 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
5 8 3 16 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
5 8 3 16 

.  

Τέλος στη μελέτη παρατίθενται όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών, αναλυτικά κάθε περιοχή στην 

οποία θα εκτελεστεί η κάθε υπηρεσία , η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ο αναλυτικός 

προϋπολογισμός και το τιμολόγιο. Η μελέτη συνοδεύεται και από αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών όπου 

σημειώνονται με αριθμό τα σημεία επέμβασης . 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την παρ.1 του άρθρου 206 του ν.4555/18 σύμφωνα με το οποίο «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας.» 

2. Την παρ.1  θ του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. θ του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ1 στ i του Ν. 4735/2020 σύμφωνα με την οποία η 

Οικονομική Επιτροπή  «αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 
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3. Την παρ.1ιδ. του ν.3852/2010 τροποποιήθηκε με την παρ. 1.ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε από την παρ1.ζ του Ν. 4735/2020 σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή 

«Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση 

και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016».  

 

Εισηγούμαι όπως με απόφασή μας  

Α)εγκρίνουμε την υπ’ άρ 20745/30.11.2021  ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 599.993.01,00 πλέον ΦΠΑ: 143.998,32 και όπως 

αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Διαχείρισης 

Οχημάτων –μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  είδε τις διατάξεις των παραπάνω νόμων  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ’ άρ 20745/30.11.2021  ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 599.993.01,00 πλέον ΦΠΑ: 143.998,32 όπως αυτή 

συντάχθηκε από το Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Διαχείρισης Οχημάτων –

μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 389/2021 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ       

            

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ 
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