
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 39εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.376/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Αθύξσζε δηαδηθαζίαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Ππληήξεζε πξαζίλνπ θαη θνπή πςειώλ δέληξσλ ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» 

 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 9ε Λνεκβξίνπ 2022 εκέξα Ρεηάξηε & ώξα έλαξμεο 13.00κκ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση. 
10785/26-10-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ 

Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξα (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

π α ξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ   ΓΗΜΑΡΧΟ 

ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθό κέινο 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ     ηαθηηθό κέινο 
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ     ηαθηηθό κέινο 
 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ          ηαθηηθό κέινο 

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ηαθηηθό κέινο 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθό κέινο 

 
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 :  
Με ηελ αξηζκ.310/2022 πξνγελέζηεξε πξάμε κεηαμύ άιισλ απνθαζίζακε: 
Δγκρίνει θαη παραλαμβάνει ηελ αριθμ.7/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο 

δηαγσληζκνύ θαη ην ζρέδην δηαθήξπμεο, κε ηίηιν Α «Σσνηήρηζη τώρφν πραζίνοσ» Γήμοσ Βιζαληίας (119.487,14€ με 

ΦΠΑ) θαη νκάδαο Β «Κλάδεσζη και κοπή συηλών δένδρφν ζε δημοηικούς & κοινότρηζηοσς τώροσς  

Δγκρίνει ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νκάδαο Α «Σσνηήρηζη τώρφν πραζίνοσ» Γήμοσ Βιζαληίας (119.487,14€ 

με ΦΠΑ) θαη νκάδαο Β «Κλάδεσζη και κοπή συηλών δένδρφν ζε δημοηικούς & κοινότρηζηοσς τώροσς (31.000,00€ 

με ΦΠΑ) πνπ ζα εθηειεζηεί κε ανοιτηό ηλεκηρονικό διαγφνιζμό 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. 

ΟΜΑΓΑ Α’. «Σσνηήρηζη τώρφν πραζίνοσ» Γήμοσ Βιζαληίας (119.487,14€ με ΦΠΑ). Τν 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 

Τνπηθώλ 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.  
ΟΜΑΓΑ Β’. «Κλάδεσζη και κοπή συηλών δένδρφν ζε δημοηικούς & κοινότρηζηοσς τώροσς (31.000,00€ με ΦΠΑ). 

Τν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ (εθηέιεζε εξγαζηώλ) γηα ηελ θνπή θαη θιάδεκα πςειώλ 

δέλδξσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Η ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο Καξία Ξαλαγησηνπνύινπ, κε ηελ αξηζκ.πξση.10790/26-10-2022 έγγξαθν 

ηεο κε ζέκα Αθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ πξαζίλνπ αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

Με ηην ςπ’ απιθ. 310/2022 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ εγκπίθηκε η απιθ. 7/2022 μελέηη για ηην «Σςνηήπηζη 

ππαζίνος και κοπή ςτηλών δένηπυν ζε κοινόσπηζηοςρ σώποςρ» για ένα (1) έηορ + ένα (1) έηορ με πποαίπεζη. 

Με ηην ίδια απόθαζη καθοπίζηηκε ο ηπόπορ εκηέλεζηρ αςηήρ να είναι ο ανοισηόρ διαγυνιζμόρ. 

Σηη ζςνέσεια εκδόθηκε η απιθ. ππυη. 9072/14-09-2022 Γιακήπςξη ηος διαγυνιζμού με ΑΓΑΜ:22PROC011272460 και 

η απιθ. ππυη. 9300/20-09-2022 πεπίλητη ηος διαγυνιζμού μα ΑΓΑ: 93ΧΚΩ9Β-ΓΓΟ. 

Αθού ζςγκενηπώθηκαν όλα ηα απαπαίηηηα έγγπαθα, έγινε η ηλεκηπονική πποεηοιμαζία ηος διαγυνιζμού ζηην 

πλαηθόπμα ηος Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. και δημοζιεύθηκε ο διαγυνιζμόρ για ηην ςποβολή πποζθοπών ζηιρ 26/09/2022. 

Μεηά από αίηημα οικονομικών θοπέυν για διεςκπινίζειρ διαπιζηώθηκε πυρ εκ παπαδπομήρ έσοςν αναπηηθεί ζηην 

πλαηθόπμα ηος Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. για ηο διαγυνιζμό ππαζίνος, λανθαζμένα απσεία πος αθοπούν άλλο διαγυνιζμό. 

Σύμθυνα με ηη διακήπςξη «Τα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ είναι διαθέζιμα για ελεύθεπη, πλήπη, άμεζη & δυπεάν 

ηλεκηπονική ππόζβαζη μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ (www.promitheus.gov.gr) ηος Ο.Π.Σ. Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.». Λόγυ 

λανθαζμένηρ ανάπηηζηρ ηυν απσείυν ηος διαγυνιζμού, ειζηγούμαζηε ηην ακύπυζη ηος διαγυνιζμού και ηην 

επανάλητη ηος εκ νέος. 

Κε ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε ηα παξαθάησ: 

Αθπξώλεη ηελ αξηζκ.310/2022 πξνγελέζηεξε πξάμε καο  
Αθπξώλεη & καηαηώλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ 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 θαη παξαιακβάλεη ηελ αξηζκ.7/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

  

ΑΔΑ: 6ΡΩ4Ω9Β-3ΥΞ



 

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. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.310/2022 
πξάμε καο,  ηελ αξηζκ.πξση.10790/26-10-2022 εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Παλαγησηνπνύινπ Μαξίαο, 

ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Αθπξώλεη ηελ αξηζκ.310/2022 πξνγελέζηεξε πξάμε καο  

Αθπξώλεη & καηαηώλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ 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 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,  

ΑΔΑ: 6ΡΩ4Ω9Β-3ΥΞ



 

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. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 376/2022 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6ΡΩ4Ω9Β-3ΥΞ
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