
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 31εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.310/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Θαζνξηζκόο όξσλ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο ππεξεζίαο «Ππληήξεζε ρώξσλ 

πξαζίλνπ» Γήκνπ Βηζαιηίαο (119.487,14€) & «Θιάδεπζε θαη θνπή πςειώλ δέλδξσλ ζε 

δεκνηηθνύο & θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (31.000,00€) πξνϋπνινγηζκνύ 150.487,14€ κε ΦΞΑ 

 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 09ε Πεπηεκβξίνπ 2022 εκέξα Ξαξαζθεπή & ώξα έλαξμεο 13.00κκ, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δηα δώζεο ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ.πξση.8623/02-09-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 

ηνπ Ν.4555/2018. 
Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

π α ξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
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ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 

ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
 

 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν 

Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό γξακκαηέα νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο. 

Ν  Ξ ξ ό ε δ ξ ν ο  ε η ζ ε γ ν ύ κ ε λ ν ο  η ν  1 1 ν  η ε ο  ε κ ε ξ ή ζ η α ο  δ η ά η α μ ε ο  ε ί π ε :  
Ο Γήκνο Βηζαιηίαο ν νπνίνο θαιύπηεη κηα κεγάιε γεσγξαθηθή ελόηεηα (659,2 km², κε 2 Γεκνηηθέο 

Κνηλόηεηεο, 25 Σνπηθέο Κνηλόηεηεο θαη 2 Οηθηζκνύο) κε απμεκέλεο αλάγθεο, δελ δηαζέηεη επαξθέο πξνζσπηθό 
(δελδξνθεπνπξνύο) νύηε θαηάιιειν εμνπιηζκό, ηθαλό λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζηηο παξαπάλσ 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη επνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα απεπζπλζεί ζε ηδηώηεο εξγνιάβνπο νη νπνίνη ζα 

αλαιάβνπλ ηε ζπληήξεζε πξαζίλνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζρνιείσλ, νδώλ. 
Ο γεσπόλνο ηνπ Γήκνπ καο Καδήο Δπζηξάηηνο ζπλέηαμε ηελ αξηζκ.7/2022 ζρεηηθή κειέηε πνπ αθνξά: 

ΝΚΑΓΑ Α’. «Ππληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ» Γήκνπ Βηζαιηίαο (119.487,14€ κε ΦΞΑ). Σν αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ (εθηέιεζε εξγαζηώλ) γηα ηε ζπληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ 

(λεζίδεο, θόκβνη, παηδηθέο ραξέο, πάξθα, πιαηείεο, αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ), 
παξηέξηα, δελδξνζηνηρίεο, πεδόδξνκνη θαη ινηπνί θνηλόρξεζηνη θαη δεκνηηθνί αύιεηνη ρώξνη (όπσο ζρνιείσλ, 

ΚΑΠΗ θιπ), ρώξνη εθδειώζεσλ, πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο. Η εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο - εξγαζίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηε ηερληθή κειέηε ζα θαιύπηεη ην 
ζύλνιν ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο.  

ΝΚΑΓΑ Β’. «Θιάδεπζε θαη θνπή πςειώλ δέλδξσλ ζε δεκνηηθνύο & θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

(31.000,00€ κε ΦΞΑ). Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ (εθηέιεζε εξγαζηώλ) 
γηα ηελ θνπή θαη θιάδεκα πςειώλ δέλδξσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α:  

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΥΟΛΔΙΧΝ, ΟΓΧΝ» 

ΟΜΑΔΑ Β: 

«ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ  ΤΦΗΛΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ Δ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ», 

ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΤΜΒΑΗ 1 ΕΣΟ + 1 ΕΣΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΓΑ Α: 119.487,14€ (με Φ.Π.Α.)  Κ.Α. : 35.6262.04  

ΟΜΑΓΑ Β: 31.000,00€ (με Φ.Π.Α.)    Κ.Α. : 35.6262.04 

ΓΕΝΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗ  ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β : 

150.487,14€ (με Υ.Π.Α.) + 150.487,14€ (με Υ.Π.Α.) με 

προαίρεση 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΙΣΩΗ  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. : 35.6262.04). 

Ρν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απνηειείηαη από δύν νκάδεο Α θαη Β. 
Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία δύλαηαη λα γίλεη κε ππνβνιή πξνζθνξάο είηε γηα ηελ νκάδα Α θαη 

Β ζπλνιηθά, είηε ρσξηζηά γηα νπνηαδήπνηε νκάδα Α ή Β. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ νκάδα Α νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο ζπλ έλα έηνο κε πξναίξεζε, εθόζνλ ην επηζπκεί ν Γήκνο Βηζαιηίαο. Η αλαλέσζε 
ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξναίξεζε ηνπ επηπιένλ ρξόλνπ ζα γίλεη κεηά από απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ νκάδα Β, νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο ζπλ έλα έηνο κε πξναίξεζε, εθόζνλ ην επηζπκεί ν Γήκνο Βηζαιηίαο. Ο αλάδνρνο 

  

ΑΔΑ: ΨΨΒΥΩ9Β-ΝΧΓ



 

δεζκεύεηαη από ηελ αξρηθή πξνζθνξά ηνπ, δελ έρεη δηθαίσκα άξλεζεο θαη πξνζθνκίδεη ππνρξεσηηθά εγγύεζε 
θαιήο εθηέιεζεο. Αληίζεηα ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κε ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο γηα 

ηνλ επηπιένλ ρξόλν. 

ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη βάζεη ηνπ πνζνύ, πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ γηα 
έλα έηνο θαηόπηλ αμηνινγήζεσο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο. Ο δηαγσληζκόο ζα 

δηελεξγεζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Γεκάξρνπ 

κε όξνπο απηνύο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο απόθαζεο 
απηήο.   

Δπίζεο θαινύκαζηε λα νξίζνπκε επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ, Θαδή Δπζηξάηην γεσπόλν, Πθαπέξδα Βαζίιεην εξγάηε γεληθώλ θαζεθόλησλ θαη Θειεκθεξίδνπ 
Κεηακόξθε εξγάηξηα θαζαξηόηεηαο 

Η παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ (εθηέιεζε εξγαζηώλ) θαη ε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν 

(Πάξνρν) δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο: 1) ηνπ Ν.4412/2016 «Νέν πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ & 2) ηνπ 
Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο». 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ κέρξη 
ζήκεξα, ηελ αξηζκ.7/2022 ζρεηηθή κειέηε, ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε     

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ αξηζκ.7/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο δηαγσληζκνύ θαη ην ζρέδην δηαθήξπμεο, κε ηίηιν Α «Ππληήξεζε ρώξσλ 

πξαζίλνπ» Γήκνπ Βηζαιηίαο (119.487,14€ κε ΦΞΑ) θαη νκάδαο Β «Θιάδεπζε θαη θνπή 

πςειώλ δέλδξσλ ζε δεκνηηθνύο & θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο  

Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νκάδαο Α «Ππληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ» Γήκνπ 

Βηζαιηίαο (119.487,14€ κε ΦΞΑ) θαη νκάδαο Β «Θιάδεπζε θαη θνπή πςειώλ δέλδξσλ ζε 
δεκνηηθνύο & θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (31.000,00€ κε ΦΞΑ) πνπ ζα εθηειεζηεί κε αλνηρηό 

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 
απόθαζεο απηήο. 

ΝΚΑΓΑ Α’. «Ππληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ» Γήκνπ Βηζαιηίαο (119.487,14€ κε ΦΞΑ). Σν 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ (εθηέιεζε εξγαζηώλ) γηα ηε 

ζπληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ (λεζίδεο, θόκβνη, παηδηθέο ραξέο, πάξθα, πιαηείεο, αζιεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ), παξηέξηα, δελδξνζηνηρίεο, πεδόδξνκνη θαη ινηπνί 

θνηλόρξεζηνη θαη δεκνηηθνί αύιεηνη ρώξνη (όπσο ζρνιείσλ, ΚΑΠΗ θιπ), ρώξνη εθδειώζεσλ, 

πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. Η εθηέιεζε 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο - εξγαζίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηε ηερληθή κειέηε ζα θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ 
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο.  

ΝΚΑΓΑ Β’. «Θιάδεπζε θαη θνπή πςειώλ δέλδξσλ ζε δεκνηηθνύο & θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

(31.000,00€ κε ΦΞΑ). Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ (εθηέιεζε 

εξγαζηώλ) γηα ηελ θνπή θαη θιάδεκα πςειώλ δέλδξσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Ο πξνβιεπόκελνο ρξόλνο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ηεο ελ ιόγσ κειέηεο, νξίδεηαη γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο+ελόο έηνπο κε πξναίξεζε,  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα 

νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Γεκάξρνπ.   

Νξίδεη επηηξνπή παξαιαβήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, Θαδή 
Δπζηξάηην γεσπόλν, Πθαπέξδα Βαζίιεην εξγάηε γεληθώλ θαζεθόλησλ θαη Θειεκθεξίδνπ 

Κεηακόξθε εξγάηξηα θαζαξηόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 310/2022 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΨΨΒΥΩ9Β-ΝΧΓ
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