
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης / 30-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       58 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 9/2021 μελέτης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 6η του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 1095/2-4-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση:  

Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, Κ.Α. 35.6262.01 

προβλέφθηκε πίστωση ποσού 7.000,00€ με τίτλο « Καθαρισμός περιαστικού πρασίνου Βελβεντού» 

(ΣΑΤΑ πυροπροστασίας) με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος αλλά και πρωτίστως 

την πυροπροστασία του οικισμού επικείμενης της αντιπυρικής περιόδου, 

Για την εκτέλεση της εργασίας με αντίστοιχο τίτλο συντάχθηκε η αριθμ.9/2021 τεχνική 

έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, προϋπολογισμού δαπάνης 6.999,80 με 

Φ.Π.Α. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ 9/2021 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισμού 6.999,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

24%), αφορά  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ» από ετήσια και πολυετή ποώδη βλάστηση και/ή φρύγανα  (και στο εξής χαμηλή 

βλάστηση) για λόγους πυροπροστασίας, με χρήση μηχανικών και χειρωνακτικών μέσων 
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ανεξάρτητα από την κλίση και το είδος του εδάφους, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των 

συγκεκριμένων εργασιών με ίδια μέσα, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021. 

Η σκοπιμότητα του έργου αφορά την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και 

πρωτίστως την προστασία από πυρκαγιές την αντιπυρική περίοδο. 

                 Το περιεχόμενο των σχετικών εργασιών έχει ως εξής: α) τον καθαρισμό της χαμηλής 

βλάστησης μεταξύ δένδρων και θάμνων, κάτω από την κόμη δένδρων και θάμνων ή από 

επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν φυτευτεί και φέρουν ποώδη και φρυγανώδη βλάστηση, β) τον 

περιορισμό θαμνώδους βλάστησης (φυσικά ή τεχνητά εγκατεστημένης), γ) το κλάδεμα 

δένδρων και ε) τη συλλογή και θρυμματισμό όλων των βλαστικών υλικών που θα προκύψουν, 

καθώς και τον τεμαχισμό και απομάκρυνση μεγάλων κλάδων  σε χώρους που επιτρέπεται η 

διάθεσή τους, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται ο καθαρισμός βλάστησης από επιφάνειες συνολικού 

εμβαδού 65 στρεμμάτων, η διαμόρφωση κόμης 348 δένδρων καθώς για λόγους αντιπυρικής 

προστασίας αποκλειστικά. 

Θα πρέπει να ληφθεί μεριμνά για τη μη καταστροφή του κορμού, των ανώτερων 

βλαστών και του φυλλώματος των δένδρων και των θάμνων που φύονται στην προς 

καθαρισμό επιφάνεια. 

Επιπλέον, οι εργασίες καθαρισμού των περιαστικών δασών πρέπει να εκτελεστούν 

άμεσα στα πλαίσια της πυροπροστασίας, παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες ευπρεπισμού, 

πρόληψης επικινδυνότητας και καθημερινότητας εν όψει και της τουριστικής περιόδου. 

Χρηματοδότηση 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 6.999,80 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α. 

35.6262.01«Καθαρισμός περιαστικού πρασίνου» οικονομικού έτους 2021. 

Το CPV της εργασίας είναι: 45343100-4, με περιγραφή «Υπηρεσίες πυροπροστασίας». 

Παραλαβή Εργασιών 

Η παραλαβή των εργασιών (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού,  μετά από βεβαίωση του Αντιδημάρχου 

που είναι υπεύθυνος για το πράσινο, ο οποίος θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και θα 

πιστοποιεί ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τη  μελέτη. 

Χρόνος εκτέλεσης  εργασιών 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δύο(2)  μήνες. 

 

Εκτέλεση 

Για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας,  θα ισχύσουν οι  διατάξεις του 

του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με την  προεκτίμηση αμοιβής, το κόστος  ανέρχεται σε 6.999,80 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μπορεί να γίνει 

με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,(άρθρο 118 του ν. 4412/2016). Η 

απόφαση της απευθείας ανάθεσης θα πρέπει να δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός αναλύονται στον Κανονισμό 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών της κατηγορίας Έργων Πρασίνου (ΦΕΚ 1746 Β΄/19- 05-

2017). 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

1 ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΑΡΥΕΣ  

65 
 

2 ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

3 ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-

ΜΕΤΟΧΙ 

4 ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ 
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A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 

Mετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
1. ΠΡΑΣΙΝΟ 

1 Διαμόρφωση 

κόμης δένδρων 
ύψους μέχρι  4 

m 
 

ΝΑΠΡΣ 

ΣΤ04.1.1 
 

ΠΡΣ 5354 1 ΤΕΜ 348,00 8,75 3.045,00 
 

2 Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 
μηχάνημα 

πεζού 
χειριστή σε 

άλση, πάρκα, 
πλατείες και 
ελεύθερους 

χώρους 
 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.3.2 

 

ΠΡΣ 5371 2 στρ. 65,00 30,00 1.950,00 
 

3 Καθαρισμός 
χώρου φυτών 
Καθαρισμός 

χώρου φυτών 
σε 

άλση, πάρκα, 
πλατείες και 

ελεύθερους 
χώρους 
 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ08.1.1 
 

ΠΡΣ 5390 3 στρ. 65,00 10,00 650,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΠΡΑΣΙΝΟ 5.645,00 5.645,00 

Άθροισμα  5.645,00 

ΦΠΑ 24,00% 1.354,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.999,80              

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
    

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ 

ΣΤ04.1.1 

Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά δέντρο 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) 

: 
8,75  

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 
 

 
 

 

A.T. : 2 
    

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.3.2 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους  

    
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371 

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 

πλατείες και ελεύθερους χώρους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-

00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν 

έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών πουπροέκυψαν 

από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη 

μέτρων προστασίας.  

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 Ευρώ (Αριθμητικά) 
: 

30,00 

ΑΔΑ: ΨΟΝΜ46ΜΓΗΖ-Τ1Φ



(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 3 
    

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ08.1.1 

Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, 
πάρκα, πλατείες και 

ελεύθερους χώρους 
 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους 

από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 
 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) 
: 

10,00 
 

(Ολογράφως) 

 
 

: δέκα 

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

 

 

Η οικονομική επιτροπή καλείται ν’ αποφασίσει : 

 Την έγκριση της αριθμ. 9/2021 Τεχνικής Έκθεσης-Μελέτης προϋπολογισμού 

6.999,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 

 Τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με 

απευθείας ανάθεση.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση:  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.-Εγκρίνει την υπ’ αριθμ’ 9/2021 Τεχνική Έκθεση-Μελέτη προϋπολογισμού 6.999,80 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 

2.- Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 την  

απευθείας ανάθεση.  

  

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    58 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,   6 Απριλίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
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