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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Τεηάξηε  θαη 
ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12963/10-6-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 
πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
3852/2010  ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, σο Αληηπξόεδξν, απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Η.Γ. 

3. Λάβδα Νέιιε 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

7. Φαξνθόπν Παληειή 

        Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΗ8-Α



ΘΔΚΑ    10ο  Ζ.Γ. 
Απ’εσζείας αλάζεζε ηες εργαζίας θοπής τόρηωλ γηα ιόγοσς πσροπροζηαζίας  

κέτρη ηελ οιοθιήρωζε ηοσ δηεζλούς αλοηθηού δηαγωληζκού. 
 

              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 Σύκθσλα κε ηε κε αξηζκό Υ.Α.  35130/739 (ΦΔΚ 1291/11 -8-2010) κε ηελ 

νπνία ηξνπνπνηε ίηα η ην αξ.  83 παξ. 1 ηνπ Ν .  2632/1995, ην αξ.  20 παξ. 13 ηνπ 

Ν .  3731/2008 θαη  ηελ εγθύθι ην 5/2009 ηνπ Υπ. Δζσηεξηθώλ ,  κπνξεί  λα γίλε η  κε 

απεπζε ίαο  αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ κέρξη  ηνπ πνζνύ ησλ 20.000,00 € ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

 Η Υπεξεζία Πξαζίλνπ & Πεξηβάιινληνο ζπλέηαμε ηε κε αξηζκό 7/2011 

κειέηε γ ηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία πξνϋπνινγηζκνύ 24.538,50 €  κε  ΦΠΑ.  

 Σε απηήλ πξνβιέπεηαη  ε θνπή μεξώλ ρόξησλ ζε δ ηάθνξα άιζε, πάξθα θαη 

δελδξνζηνηρ ίεο ηνπ δήκνπ όπσο απηά αλαθέξνληαη  ζηελ ηερλ ηθή έθζεζε.  

 Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2011, έρε η  πξνβιεθζεί ν Κ.Α. 

35.6262.0033 κε η ίηιν «Πσληήρεζε πραζίλοσ» ,   πνζνύ 400.000,00 € από ηνλ 

νπνίν ζα αθαηξεζε ί  ην παξαπάλσ πνζό ησλ 24.538,50 €.  

Παξαθαιε ίηα η ε Ο ηθνλνκηθή Δπηηξνπή  όπσο:  

1) εγθξίλε η ηε κειέηε θαη  ηνλ ελδε ηθη ηθό πξνϋπνινγηζκό ,  

2) εγθξίλε η  ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ εηαηξ ία πνπ  πξνζέθεξε ηε 

ρακειόηεξε πξνζθνξά ,  

3) ςεθίζε η  ηελ π ίζησζε πνζνύ € 22.000,00  κε Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.  

35.6262.033 ηνπ ν ηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.  

 

Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1)Τηο  δ ηαηάμε ηο ηνπ άξζξνπ 86,  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη  ηεο παξ.  1 ηνπ 

άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006.  

2)Τηο  παξ. 9 θαη  10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε 

ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008.  

3)Τηο  δ ηαηάμε ηο  ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επ ηηξεπηά 

ρξεκαηηθά όξηα.  

4)Τελ αξηζκ.  35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/Β’/11 -08-2010) Απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.  

5)Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.  

6)Τηο  δ ηαηάμε ηο  ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ.  28/1980 «Πεξί  εθηειέζεσο έξ γσλ θαη  

πξνκεζεηώλ ησλ ΟΤΑ».  

7)ηνπ Γεκνηηθνύ θαη  Κνηλνη ηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη  ηδ ηα ίηεξα  ηελ παξ. 1 

θαη  ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06,  όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07.  

8)Τηο  π ηζηώζεηο  πνπ έρνπλ εγγξαθεί  ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ν ηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2011.  
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9)Τε κε αξηζκό 175/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ.  κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 

απεπζε ίαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θνπή ρόξησλ γ ηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δ ηαδηθαζηώλ ηνπ δ ηαγσληζκνύ.  

10)Τηο  πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ  ήηνη:  1)Αληώλεο Κ. Γεξνγηάλλεο, 

Γεσπόλνο -Δξγνιήπηεο Έξγσλ Πξαζίλνπ, Μπόηζαξε 46 -48 Πεηξαηάο, ν νπνίνο 

πξνζέθεξε η ηκή  18.952,50€ πιένλ Φ.Π.Α. ,  2)Γελλάηνο Θενθάλεο & Σηα Δ.Δ. , 

Φπηώξην -Έξγα Πξαζίλνπ, Λεσθ. Βάξεο -Κνξσπίνπ 25 Βάξε, ν νπνίνο πξνζέθεξε  

η ηκή 17.755,50€ πιένλ Φ.Π.Α.  θαη  3)Σαηόιηαο Γεκήηξηνο,  Γεσπόλνο Γ.Π.Α. -

Δ.Γ.Δ. , Ηρνύο 28 Παι.  Φάιεξν , ν νπνίνο πξνζέθεξε η ηκή 18.354,00€ .  

        κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΥΛΑ 

1) Δγθξίλεη ηε αξηζκ.7/2011 κειέηε ηεο Υπεξεζίαο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ εξγαζία θνπήο ρόξησλ γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο, 

2) Αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εξγαζία θνπήο ρόξησλ γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο ζηελ εηαηξία 

Γελλάηνο Θενθάλεο & Σηα Δ.Δ. ε νπνία πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε πξνζθνξά πνζνύ ήηνη 

17.755,50 € ρσξίο ΦΠΑ.  

3) Γηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 22.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 35.6262.0033 πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 

 

        Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό      76/2011 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο Σπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ     ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ      Σαλαθούιας Αζαλάζηος 

      Ιάβδα Λέιιε 

Αθρηβές Απόζπαζκα   Βαθηρηδή Ρηηίθα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  8ες   Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο                       Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011                  Σαροθόπος Ξαληειής 

Χπρηθό 17/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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