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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 23ε Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 22/19-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 6] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 382/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 383/2020).
Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 384/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Γηαπίζησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη αλάζεζε απηψλ ζε ηδηψηεο κε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 7197/12-6-2020 δηαβηβαζηηθφ
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7044/10-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ –
Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Γηαπίζησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη αλάζεζε
απηψλ ζε ηδηψηεο κε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄
147)΄΄ - χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3979/2011 (Α’ 138) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 178 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’ 167) θαη απφ ην άξζξν 117 ηνπ
λ.4674/2020(Α ’53): - «1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απνθαζίδεη γηα
ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147) γηα ηελ
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ, θαζψο θαη
ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, εθφζνλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο είλαη
εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Με ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
θαζνξίδνληαη ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληφο
ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη». - Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην αθφινπζν πίλαθα δελ
κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, επεηδή ν Γήκνο Παηξέσλ δελ δηαζέηεη ην
αλάινγν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 7019/10-06-2020 Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, αιιά νχηε θαη ηνλ απαηηνχκελν
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη επνκέλσο ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε
ίδηα κέζα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζή ηνπο κε δεκφζηα ζχκβαζε θαηφπηλ ηεο δηελέξγεηαο ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147) ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ζε ηδηψηεο. 1
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ΤΠΗΡΔΙΑ

Κ.Α.
ΓΑΠΑΝΧΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ
ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΑΣΙΣΗ, ΚΟΠΗ ΥΟΡΣΧΝ, ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΓΔΝΓΡΧΝ
ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΒΛΑΣΗΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΑ ΠΔΡΙΑΣΙΚΧΝ ΓΑΧΝ
ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΟΙΚΟΠΔΓΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 94 ΠΑΡ. 26 ΣΟΤ Ν.3852/2010)
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΝΣΟΜΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
ΚΣΙΡΙΧΝ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΦΗΛΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΚΟΠΗ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΒΛΑΣΗΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΑΣΙΚΟΤ
ΠΡΑΙΝΟΤ
ΜΙΘΧΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ
ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΟΤ
ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΜΙΘΧΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Μ.Δ. (ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟ) ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΓΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΦΗΛΟΚΟΡΜΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΠΔΡΙΑΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΓΔΝΓΡΧΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΟΡΣΧΝ ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ

30
30-6233.00001

20.005,20

30-6233.00004

26.000,00

30-6233.00005

24.800,00

35
35-6117.00020

150.000,00

35-6117.00359
35-6233.00003

190.000,00
49.600,00

35-6233.00011
35-6233.00015

24.800,00
24.800,00

35-6233.00022

74.400,00

35-6693

49.600,00

45
45-6233.00002

ΠΟΟ
ΓΑΠΑΝΗ
(Δ €)

4.000,00

-Αληηθείκελν ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ κε ηε κνξθή παξνρήο
ππεξεζηψλ κε δεκφζηα ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α’147), είλαη θαηά
πεξίπησζε ην εμήο: - 1) Παξνρή ππεξεζηψλ κίζζσζεο εηδηθνχ κεραλήκαηνο θιαδνζξπκαηηζηή,
θνπή ρφξησλ, θιαδέκαηνο θαη θνπήο δέλδξσλ: α)Δξγαζίεο ηεκαρηζκνχ θαη απνκάθξπλζεο
κεγάινπ φγθνπ θιαδηψλ πνπ εγθαηαιείπνληαη απφ δεκφηεο ζηνπο δξφκνπο θαη ζηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κεηά απφ θαζαξηζκνχο ηδησηηθψλ θήπσλ, απιψλ θαη αθαιχπησλ ρψξσλ
πνιπθαηνηθηψλ κε ρξήζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο θιαδνζξπκκαηηζηή, β) Δξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο, πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο,
πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Η
θνπή ησλ μεξψλ ρφξησλ θαη ησλ πξνεμερφλησλ θιαδηψλ δέληξσλ, θαιακηψλ θαη βάησλ πξσηίζησο
απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηψλ θαη δεπηεξεπφλησο ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο πγείαο θαη γ) Δξγαζίεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο δέληξσλ ζε πεξηπηψζεηο
πνπ ε ππεξεζία θξίλεη απαξαίηεηε ηελ αθαίξεζε θιαδηψλ εθφζνλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα
αζθάιεηαο ζηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαζψο θαη θνπή νιφθιεξσλ θνξκψλ δέλδξσλ
εθφζνλ απηά είλαη μεξά θαη επηθίλδπλα γηα πηψζε. – 2) Δξγαζίεο θνπήο βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά
πεξηαζηηθψλ δαζψλ Γήκνπ Παηξέσλ: Δξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο
εηήζηαο θαη πνιπεηνχο βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ φπσο ηνπ Γαζπιιίνπ
Παηξψλ, ηνπ άιζνπο Γεξνθνκεηνχ, ηνπ δάζνπο Κεθαινβξχζνπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. – 3) Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ
νηθνπέδσλ πξνο πξφιεςε ππξθαγηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ. 26 ηνπ Ν. 3852/2010:
Δξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνςίισζε θαη θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο, πνιπεηνχο
βιάζηεζεο απφ ηδησηηθά νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ηα νπνία έρνπλ αλαθαηαιεθζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ γίλεηαη κε
θαηάιιεια κεραλήκαηα (ρνξηνθνπηηθά, αιπζνπξίνλα, κεραληθφ θαηαζηξνθέα θπηψλ κε βξαρίνλα
θ.ι.π). – 4) Μπνθηνλία θαη θαηαπνιέκεζε εληφκσλ ζην Γήκν Παηξέσλ θαη αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ απνιχκαλζεο θηηξίσλ: α) Καηαπνιέκεζε, κε θαηάιιεια κέζα,
θαηάιιειν ηξφπν εθαξκνγήο θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία, παληφο είδνπο αλεπηζχκεησλ
εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (θαηζαξίδεο, κχγεο, θνξηνί, ςχιινη, κπξκήγθηα θ.ά.) θαη
ηξσθηηθψλ (πνληίθηα, αξνπξαίνη) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα
δεκνηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ
2
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(εληνκνθηφλα, ηξσθηηθνθηφλα) θαη ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο. β) Δθαξκνγή
νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θσλσπνεηδψλ (θνπλνππηψλ) εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ν εληνπηζκφο ησλ εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο πξνλπκθψλ, ε ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ, ε πξνκήζεηα εγθεθξηκέλσλ
ζθεπαζκάησλ θαη ε εθαξκνγή ςεθαζκψλ πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο κε θαηάιιεια
κέζα θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. γ) Παξνρή ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαηάιιεισλ απνιπκαληηθψλ ζθεπαζκάησλ, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο
εκθάληζεο λνζνγφλσλ κηθξνβίσλ ζε δεκνηηθά ή θαη ζρνιηθά θηίξηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο
εθαξκνγήο, κε θαηάιιεια κέζα (π.ρ. ςεθαζκφο, ππνθαπληζκφο) θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία,
θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξήδνπλ επέκβαζεο θαηφπηλ εηζαγγειηθήο
εληνιήο. – 5) Κιάδεκα ςειψλ δέλδξσλ ζην Γήκν Παηξέσλ: Δξγαζίεο θιαδέκαηνο ςειψλ
δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα επί ησλ πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ,
πιαηεηψλ, πξναπιίσλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ εληφο ηεο εδαθηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. θνπφο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη ε αθαίξεζε θιάδσλ
ψζηε ηα δέλδξα λα δηαηεξήζνπλ κηα γεξή δνκή θαη λα είλαη πγηή κε ιεηηνπξγηθή θαη θαιαίζζεηε
θφκε. Δπίζεο ε παξερφκελε ππεξεζία ζηνρεχεη ζηελ θνπή μεξψλ θαη αζζελψλ δέλδξσλ θαη ζηε
δηφξζσζε αηειεηψλ ησλ δέλδξσλ (παξακνξθσκέλνη, ζπαζκέλνη ή ιαίκαξγνη θιάδνη,
πξνζβεβιεκέλνη απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα θ.ν.θ.) θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλψλ επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ. – 6) Κνπή απηνθπνχο βιάζηεζεο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ: Δξγαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο απηνθπνχο εηήζηαο θαη πνιπεηνχο βιάζηεζεο ζε
πεξηνρέο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ
Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. – 7) Μίζζσζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο: Μίζζσζε θαιαζνθφξνπ
νρήκαηνο γηα θιάδεκα δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα επί ησλ
πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, πξναπιίσλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - 8)Δξγαζίεο απνκάθξπλζεο επηθίλδπλσλ
πιηθψλ εληφο ρψξνπ αηγηαινχ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ: Δξγαζίεο απνκάθξπλζεο επηθίλδπλσλ
πιηθψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ αηγηαινχ ησλ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ
κεραλεκάησλ. – 9) Μίζζσζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο Μ.Δ. (Υνξηνθνπηηθφ) γηα θαζαξηζκφ νδψλ θαη
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ: Δξγαζίεο γηα ηελ απνςίισζε θαη ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο,
πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ ηηο νδνχο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Οη εξγαζίεο απηέο απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ απνηξνπή ηνπ
θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηψλ φζν θαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο πγείαο. Η εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ απηψλ γίλεηαη κε θαηάιιειν κεράλεκα (κεραληθφ θαηαζηξνθέα θπηψλ πνπ θέξεηαη
ζε ηξαθηέξ). – 10) Κιάδεκα θαη θνπή πςειφθνξκσλ δέλδξσλ αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ:
Δξγαζίεο θιαδέκαηνο ςειψλ δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα επί ησλ
πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, πξναπιίσλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. θνπφο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη ε
αθαίξεζε θιάδσλ ψζηε ηα δέλδξα λα δηαηεξήζνπλ κηα γεξή δνκή θαη λα είλαη πγηή κε ιεηηνπξγηθή
θαη θαιαίζζεηε θφκε. Δπίζεο ε παξερφκελε ππεξεζία ζηνρεχεη ζηελ θνπή μεξψλ θαη αζζελψλ
δέλδξσλ θαη ζηε δηφξζσζε αηειεηψλ ησλ δέλδξσλ (παξακνξθσκέλνη, ζπαζκέλνη ή ιαίκαξγνη
θιάδνη, πξνζβεβιεκέλνη απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα θ.ν.θ.) θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλψλ
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. -11) Κιάδεκα δέλδξσλ θαη θνπή ρφξησλ ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα:
Δξγαζίεο θιαδέκαηνο δέληξσλ θαη θνπήο ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο, πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ γίλεηαη
κε θαηάιιεια εξγαιεία (ρνξηνθνπηηθά, αιπζνπξίνλα θ.ι.π). - Γεληθά, ε αλάζεζε ησλ αλσηέξσ
αλαθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο κε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), ζα γίλεηαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο ε Τπεξεζία
θαζψο θαη γηα απηέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ αηηήκαηα πνιηηψλ, εθπνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ
θαη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη εθφζνλ απηέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο απ’ ηελ
Τπεξεζία. Σα κεραλήκαηα θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεί ν αλάδνρνο, ζα
ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε επηβιέπνληα θαη ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ζα
νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο ζρεηηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. - Καιείηαη ινηπφλ ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή: α) λα δηαπηζηψζεη ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο
Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ κε ίδηα κέζα, επεηδή δελ δηαζέηεη ην
αλάινγν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη β) λα απνθαζίζεη ηελ
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αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζε ηδηψηεο κε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147). – O Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη
Κνηκεηεξίσλ, θ. Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3979/2011 (Α’ 138) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 178 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’ 167) θαη απφ ην άξζξν 117 ηνπ
λ.4674/2020 (Α ’53) :
«1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απνθαζίδεη γηα ηε ζύλαςε δεκόζηαο
ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147) γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζηώλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, θαζαξηόηεηαο
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ, θαζώο θαη ζπληήξεζεο ρώξσλ πξαζίλνπ θαη
ειεθηξνθσηηζκνύ, εθόζνλ νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. Με ηελ
σο άλσ απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ, ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληόο ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη»
Γηαπηζηώλεη ηελ αδσλακία εθηέιεζες ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, κε ηδία κέζα, επεηδή ν Γήκνο
Παηξέσλ δελ δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 7019/10-6-2020
Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, αιιά
νχηε θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
Δγθρίλεη ηελ αλάζεζε ηφλ σπερεζηώλ ασηώλ ζε ηδηώηες, κε ζχλαςε δεκφζηαο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147).
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ΤΠΖΡΔΗΑ

Κ.Α.
ΓΑΠΑΝΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ)
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ
ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΑΣΙΣΗ, ΚΟΠΗ ΥΟΡΣΧΝ, ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΓΔΝΓΡΧΝ
ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΒΛΑΣΗΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΑ ΠΔΡΙΑΣΙΚΧΝ ΓΑΧΝ
ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΟΙΚΟΠΔΓΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 94 ΠΑΡ. 26 ΣΟΤ Ν.3852/2010)
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΝΣΟΜΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
ΚΣΙΡΙΧΝ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΦΗΛΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΚΟΠΗ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΒΛΑΣΗΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΑΣΙΚΟΤ
ΠΡΑΙΝΟΤ
ΜΙΘΧΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ
ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΟΤ
ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
ΜΙΘΧΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Μ.Δ. (ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟ) ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΓΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΦΗΛΟΚΟΡΜΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΠΔΡΙΑΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΧΝ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΓΔΝΓΡΧΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΟΡΣΧΝ ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ

30
30-6233.00001

20.005,20

30-6233.00004

26.000,00

30-6233.00005

24.800,00

35
35-6117.00020

150.000,00

35-6117.00359
35-6233.00003

190.000,00
49.600,00

35-6233.00011
35-6233.00015

24.800,00
24.800,00

35-6233.00022

74.400,00

35-6693

49.600,00

45
45-6233.00002

ΠΟΟ
ΓΑΠΑΝΖ
(Δ €)

4.000,00
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Αληηθείκελο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ κε ηε κνξθή παξνρήο
ππεξεζηψλ κε δεκφζηα ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α’147), είλαη θαηά
πεξίπησζε ην εμήο:
1) Παροτή σπερεζηώλ κίζζφζες εηδηθού κεταλήκαηος θιαδοζρσκαηηζηή, θοπή τόρηφλ,
θιαδέκαηος θαη θοπής δέλδρφλ: α) Δξγαζίεο ηεκαρηζκνχ θαη απνκάθξπλζεο κεγάινπ φγθνπ
θιαδηψλ πνπ εγθαηαιείπνληαη απφ δεκφηεο ζηνπο δξφκνπο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κεηά
απφ θαζαξηζκνχο ηδησηηθψλ θήπσλ, απιψλ θαη αθαιχπησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ κε ρξήζε
εηδηθνχ κεραλήκαηνο θιαδνζξπκκαηηζηή, β) Δξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θνπή ηεο
αλεπηζχκεηεο εηήζηαο, πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ βξίζθνληαη
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Η θνπή ησλ μεξψλ
ρφξησλ θαη ησλ πξνεμερφλησλ θιαδηψλ δέληξσλ, θαιακηψλ θαη βάησλ πξσηίζησο απνζθνπεί ζηελ
απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηψλ θαη δεπηεξεπφλησο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
δεκφζηαο πγείαο θαη γ) Δξγαζίεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο δέληξσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ππεξεζία
θξίλεη απαξαίηεηε ηελ αθαίξεζε θιαδηψλ εθφζνλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηελ
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαζψο θαη θνπή νιφθιεξσλ θνξκψλ δέλδξσλ εθφζνλ απηά είλαη
μεξά θαη επηθίλδπλα γηα πηψζε.
2) Δργαζίες θοπής βιάζηεζες περηκεηρηθά περηαζηηθώλ δαζώλ Γήκοσ Παηρέφλ: Δξγαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο θαη πνιπεηνχο βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά ησλ
πεξηαζηηθψλ δαζψλ φπσο ηνπ Γαζπιιίνπ Παηξψλ, ηνπ άιζνπο Γεξνθνκεηνχ, ηνπ δάζνπο
Κεθαινβξχζνπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ.
3) Δργαζίες θαζαρηζκού οηθοπέδφλ προς πρόιευε πσρθαγηώλ ζύκθφλα κε ηο άρζρο 94 παρ.
26 ηοσ Ν. 3852/2010: Δξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνςίισζε θαη θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο
εηήζηαο, πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ ηδησηηθά νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηα νπνία έρνπλ αλαθαηαιεθζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, ζε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
απηψλ γίλεηαη κε θαηάιιεια κεραλήκαηα (ρνξηνθνπηηθά, αιπζνπξίνλα, κεραληθφ θαηαζηξνθέα
θπηψλ κε βξαρίνλα θ.ι.π).
4) Μσοθηολία θαη θαηαποιέκεζε εληόκφλ ζηο Γήκο Παηρέφλ θαη αληηκεηώπηζε εθηάθηφλ
περηζηαηηθώλ αποιύκαλζες θηηρίφλ: α) Καηαπνιέκεζε, κε θαηάιιεια κέζα, θαηάιιειν ηξφπν
εθαξκνγήο θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία, παληφο είδνπο αλεπηζχκεησλ εληφκσλ πγεηνλνκηθήο
ζεκαζίαο (θαηζαξίδεο, κχγεο, θνξηνί, ςχιινη, κπξκήγθηα θ.ά.) θαη ηξσθηηθψλ (πνληίθηα,
αξνπξαίνη) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα δεκνηηθά θηίξηα ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ (εληνκνθηφλα,
ηξσθηηθνθηφλα) θαη ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο. β) Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θσλσπνεηδψλ (θνπλνππηψλ) εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ν εληνπηζκφο ησλ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο πξνλπκθψλ, ε
ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ, ε πξνκήζεηα εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ θαη ε εθαξκνγή ςεθαζκψλ
πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο κε θαηάιιεια κέζα θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. γ)
Παξνρή ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαηάιιεισλ
απνιπκαληηθψλ ζθεπαζκάησλ, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο λνζνγφλσλ κηθξνβίσλ ζε
δεκνηηθά ή θαη ζρνιηθά θηίξηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο εθαξκνγήο, κε θαηάιιεια κέζα (π.ρ.
ςεθαζκφο, ππνθαπληζκφο) θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
ηδησηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξήδνπλ επέκβαζεο θαηφπηλ εηζαγγειηθήο εληνιήο.
5) Κιάδεκα υειώλ δέλδρφλ ζηο Γήκο Παηρέφλ: Δξγαζίεο θιαδέκαηνο ςειψλ δέλδξσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα επί ησλ πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, πξναπιίσλ
ρψξσλ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ. θνπφο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη ε αθαίξεζε θιάδσλ ψζηε ηα δέλδξα λα
δηαηεξήζνπλ κηα γεξή δνκή θαη λα είλαη πγηή κε ιεηηνπξγηθή θαη θαιαίζζεηε θφκε. Δπίζεο ε
παξερφκελε ππεξεζία ζηνρεχεη ζηελ θνπή μεξψλ θαη αζζελψλ δέλδξσλ θαη ζηε δηφξζσζε
αηειεηψλ ησλ δέλδξσλ (παξακνξθσκέλνη, ζπαζκέλνη ή ιαίκαξγνη θιάδνη, πξνζβεβιεκέλνη απφ
αζζέλεηεο θαη έληνκα θ.ν.θ.) θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλψλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ.
6) Κοπή ασηοθσούς βιάζηεζες αζηηθού θαη περηαζηηθού πραζίλοσ: Δξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο απηνθπνχο εηήζηαο θαη πνιπεηνχο βιάζηεζεο ζε πεξηνρέο αζηηθνχ
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θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ.
7) Μίζζφζε θαιαζοθόροσ οτήκαηος: Μίζζσζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο γηα θιάδεκα δέλδξσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα επί ησλ πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, πξναπιίσλ
ρψξσλ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ.
8) Δργαζίες αποκάθρσλζες επηθίλδσλφλ σιηθώλ εληός τώροσ αηγηαιού παραιηώλ Γήκοσ
Παηρέφλ: Δξγαζίεο απνκάθξπλζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ αηγηαινχ ησλ
παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ.
9) Μίζζφζε εηδηθού κεταλήκαηος Μ.Δ. (Υορηοθοπηηθό) γηα θαζαρηζκό οδώλ θαη
θοηλοτρήζηφλ τώρφλ: Δξγαζίεο γηα ηελ απνςίισζε θαη ηελ θνπή ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο,
πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ ηηο νδνχο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Οη εξγαζίεο απηέο απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ απνηξνπή ηνπ
θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηψλ φζν θαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο πγείαο. Η εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ απηψλ γίλεηαη κε θαηάιιειν κεράλεκα (κεραληθφ θαηαζηξνθέα θπηψλ πνπ θέξεηαη
ζε ηξαθηέξ).
10) Κιάδεκα θαη θοπή συειόθορκφλ δέλδρφλ αζηηθώλ θαη περηαζηηθώλ περηοτώλ: Δξγαζίεο
θιαδέκαηνο ςειψλ δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα επί ησλ
πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, πξναπιίσλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. θνπφο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη ε
αθαίξεζε θιάδσλ ψζηε ηα δέλδξα λα δηαηεξήζνπλ κηα γεξή δνκή θαη λα είλαη πγηή κε ιεηηνπξγηθή
θαη θαιαίζζεηε θφκε. Δπίζεο ε παξερφκελε ππεξεζία ζηνρεχεη ζηελ θνπή μεξψλ θαη αζζελψλ
δέλδξσλ θαη ζηε δηφξζσζε αηειεηψλ ησλ δέλδξσλ (παξακνξθσκέλνη, ζπαζκέλνη ή ιαίκαξγνη
θιάδνη, πξνζβεβιεκέλνη απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα θ.ν.θ.) θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλψλ
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ.
11) Κιάδεκα δέλδρφλ θαη θοπή τόρηφλ ζηα Γεκοηηθά Κοηκεηήρηα: Δξγαζίεο θιαδέκαηνο
δέληξσλ θαη θνπήο ηεο αλεπηζχκεηεο εηήζηαο, πνιπεηνχο βιάζηεζεο απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ γίλεηαη κε θαηάιιεια
εξγαιεία (ρνξηνθνπηηθά, αιπζνπξίνλα θ.ι.π).
Η αλάζεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ
θξίλεη απαξαίηεηεο ε Τπεξεζία θαη γηα απηέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ αηηήκαηα πνιηηψλ,
Δθπνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη
εθφζνλ απηέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο απ’ ηελ Τπεξεζία. Σα κεραλήκαηα θαη ην είδνο ησλ
εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεί ν αλάδνρνο, ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε επηβιέπνληα θαη ν
ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ζα νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε
Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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