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                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

                                                ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 
 

 

                                            Νίκαια  07/12/2021 

                                            Αριθ. Πρωτ: 21480 

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  390/2021                                    
 

Θέμα: Ανάθεση της υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 

ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» σε τρίτους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 

4674/2020. 

 

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  19ο θέμα της ημερησίας διάταξης  

ανέφερε ότι: 

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

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, 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. 
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Σύμφωνα δε με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των 

υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις,  δεν επιτρέπεται να ανατίθενται 

σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Είναι δε 

κατ’ εξαίρεση δυνατή, στο  βαθμό  που  αυτό  επιβάλλεται  από  τις αρχές  της  αναγκαιότητας  και της 

αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για 

την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που εμπίπτουν μεν στα 

καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν όψει των εκάστοτε συγκεκριμένων 

πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που απαιτούν τη χρήση 

τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016 κ.α.).   

Ο Δήμος Κιλελέρ απαρτίζεται από 51 οικισμούς (35 κοινότητες). Διαθέτει περί τους 1.670 στρέμματα χωρων 

πρασίνου  

Ο Δήμος Κιλελέρ για την συντήρηση των χώρων πρασίνου διαθέτει τρία μεγάλα τρακτέρ και κανέναν μόνιμο 

χειριστή. Επίσης στο Τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Οχημάτων και Πολιτικής 

Προστασίας σήμερα υπηρετούν είκοσι ( 20) υπάλληλοι ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας εκ των οποίων οι τρείς 

(3)  είναι σχολικές καθαρίστριες, έξι (6) απασχολούνται στα 2 απορριμματοφόρα και στο καδοπλυντήριο ενώ 

δύο (2) πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός του έτους 2022.  

Συμπερασματικά και με δεδομένη την έκταση και τη γεωγραφική διασπορά καθίσταται αδύνατη  η 

αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου προς τους μόνιμους και εποχιακούς 

κατοίκους του Δήμου, η φροντίδα για προάσπιση της δημόσιας υγείας του περιβάλλοντος καθώς και η 

βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου  και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου σε τρίτους 

και για διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Οι υπηρεσίες που προτείνονται να ανατεθούν σε τρίτους είναι 

οι 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 

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. 

1.2Άρδευση – 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 
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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.  

1.3Καλλωπισμός – 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. 

1.4Καλλωπισμός – 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. 

1.5Φύτευση 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 

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 
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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 συλλογων 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 μηχανη ,χορτοκοπτικό μηχάνημα) ή συνδυασμός 

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: 

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

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

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 

 

 

Οι εκτάσεις στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στους 

παρακάτω πίνακες 
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ΔΕ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

 

Οικισμος Αρδευόμενα 

(στρ.) 

μη 

αρδευόμενα 

(στρ.) 

Γήπεδα 

ενεργά 

(στρ) 

Γήπεδα 

ανενεργά 

 (στρ) 

Νεκροταφείο 

(στρ.) 

περιφέρειες 

ΑΡΜΕΝΙΟ 6,726 18,782 7,000 0 0,800 38,400 

Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 1,768 10,710 0 0 1,700 42,800 

ΑΧΙΛΛΕΙΟ 4,800 2,000 0 5,000 0,200 3,900 

ΝΙΚΗ 6,100 3,650 0 0 0,300 12,800 

ΣΩΤΗΡΙΟ 2,400 2,900 0 0 0,300 11,300 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 21,794 38,042 7,000 5,000 3,300 109,200 

 

ΔΕ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Οικισμός Αρδευόμενα 

(στρ.) 

μη 

αρδευόμενα 

(στρ.) 

Γήπεδα 

ενεργά 

(στρ) 

Γήπεδα 

ανενεργά 

 (στρ) 

Νεκροταφείο 

(στρ.) 

Περιφέρειες 

(στρ.) 

ΚΙΛΕΛΕΡ 15,133 16,936 7,000 0 0,700 39,000 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ 2,479 1,600 0 0 0 3,555 

ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 1,074 2,820 0 0 0,450 0 

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 0 1,540 0 0 0,300 0 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 10,678 0 0 0 0,500 18,968 

ΛΟΦΙΣΚΟΣ 5,190 2,050 0 0 0,400 2,000 

ΜΕΛΙΣΣΑ 7,500 2,200 0 0 1,500 7,600 

Ν. ΠΕΡΙΒΟΛΙ 7,498 7,232 7,000 0 0,300 3,000 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 49,552 34,378 14,000 0,00 4,150 74,123 

 

ΔΕ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

 

Οικισμός Αρδευόμενα 

(στρ.) 

μη 

αρδευόμενα 

(στρ.) 

Γήπεδα 

ενεργά 

(στρ) 

Γήπεδα 

ανενεργά 

 (στρ) 

Νεκροταφείο 

(στρ.) 

Περιφέρειες 

(στρ.) 

ΚΙΛΕΛΕΡ 15,133 16,936 7,000 0 0,700 39,000 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ 2,479 1,600 0 0 0 3,555 

ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 1,074 2,820 0 0 0,450 0 

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 0 1,540 0 0 0,300 0 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 10,678 0 0 0 0,500 18,968 

ΛΟΦΙΣΚΟΣ 5,190 2,050 0 0 0,400 2,000 

ΜΕΛΙΣΣΑ 7,500 2,200 0 0 1,500 7,600 

Ν. ΠΕΡΙΒΟΛΙ 7,498 7,232 7,000 0 0,300 3,000 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 49,552 34,378 14,000 0,00 4,150 74,123 

 

ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

Οικισμός  Αρδευόμενα 

(στρ.) 

μη 

αρδευόμενα 

(στρ.) 

Γήπεδα 

ενεργά 

(στρ) 

Γήπεδα 

ανενεργά 

(στρ) 

Νεκροταφείο 

(στρ.) 

Περιφέρειες 

(στρ.) 

ΝΙΚΑΙΑ 48,412 0 15,391 0 0,200 84,999 

ΔΙΛΟΦΟ 8,052 3,080 0 6,00 0,200 10,700 

ΖΑΠΠΕΙΟ 10,360 19,590 0 6,000 2,741 40,250 

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 3,925 1,000 0 0 1,800 15,203 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 4,006 8,354 0 0 0,500 5,300 
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ΜΥΡΑ 3,570 3,000 0 0 0,300 0 

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 4,117 8,800 0 0 0,600 0 

ΣΟΦΟ 1,708 9,348 0 0 0,300 0 

ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ 6,708 2,087 0 0 1,800 0 

ΝΕΕΣ 

ΚΑΡΥΕΣ 

9,500 5,550 0 14,160 0,500 15,340  

ΡΕΥΜΑ 0 0 0 0 0 0 

ΧΑΡΑ 1,290 21,815 0 8,000 0,300 1,000 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 101,648 82,624 15,391 34,160 9,241 172,792 

 

ΔΕ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Οικισμος Αρδευόμενα 

(στρ.) 

μη 

αρδευόμενα 

(στρ.) 

Γήπεδα 

ενεργά 

(στρ) 

Γήπεδα 

ανενεργά 

 (στρ) 

Νεκροταφείο 

(στρ.) 

Περιφέρειες 

(στρ.) 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ   25,189 22,808 7,000 0 2,900 79,635 

ΓΑΛΗΝΗ 6,466 24,950 7,000 0 0,200 68,905  

ΓΛΑΥΚΗ 10,951 9,915 7,000 0 1,900 16,438 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 0 1,236 0 0 0,500 0 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 9,110 3,428 1,690 0 0,900 16,267 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 18,041 6,471 9,125 0 0,600 58,661 

ΝΑΜΑΤΑ 4,908 0,867 0 0 0 9,600 

ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ 10,514 22,150 6,072 0 1,800 34,500 

ΜΕΛΙΑ 4,215 16,016 6,562 0 2,300 9,300 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0 2,500 0 0 4,400 3,550 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ 0,790 6,970 0 12,000 2,800 2,560 

ΧΑΛΚΗ 7,469 6,607 7,387 0 5,546 6,764 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 97,652 123,918 51,836 12,000 23,846 306,180 

 

Αναλυτικότερα και οι τοποθεσίες αναφέρονται στην συνταχθείσα για το σκοπό μελέτη του αρμοδίου  

τμήματος  με αριθμό πρωτοκόλλου  20745/30.11.2021  

 

Το κόστος της εν λόγω σύμβασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και  για τα οικονομικά έτη 

2022, 2023και  2024 και συγκεκριμένα:  

 

 για το έτος 2022 ποσό                            226.117,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

 για το έτος 2023 ποσό                         371.995,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 για το έτος 2024 ποσό                         145.878,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνουν τους ΚΑΑ όπως 

παρακάτω: 

 

Κ.Α.Α 2022 (€) 2023(€) 2024(€) 

35.6262.04 συντήρηση χώρων πρασίνου (πάρκων, 

πλατειών, νησίδων, γηπέδων & λοιπών χώρων) 

δήμου Κιλελέρ 

226.117,34 371.995,67 145.878,32 

ΣΥΝΟΛΟ 226.117,34 371.995,67 145.878,32 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, όπως 

ισχύει  την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 την έκθεση της αρμόδιας Τεχνικής 

υπηρεσίας  την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΡΚΩΝ, 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται πιο πάνω και τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν.4674/2020 με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

(ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» με 

αιτιολογημένη απόφαση της Ο.Ε. , η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών :  

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

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

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»  με ιδία μέσα του Δήμου.  

Β. Αποφασίζει την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.    

Γ. Το κόστος της εν λόγω σύμβασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και  για τα οικονομικά έτη 

2022, 2023 και 2024 και συγκεκριμένα:  

 

 για το έτος 2022 ποσό                         226.117,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

 για το έτος 2023 ποσό                         371.995,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 για το έτος 2024 ποσό                         145.878,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνουν τους ΚΑΑ όπως 

παρακάτω: 

Κ.Α.Α 2022 (€) 2023(€) 2024(€) 

35.6262.04 συντήρηση χώρων πρασίνου (πάρκων, 

πλατειών, νησίδων, γηπέδων & λοιπών χώρων) 

δήμου Κιλελέρ 

226.117,34 371.995,67 145.878,32 

ΣΥΝΟΛΟ 226.117,34 371.995,67 145.878,32 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 390/2021 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ       

            

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ 
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