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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                               Αηγάιεσ,5/11/2018 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                               Αξηζκ.Πξση.:27338 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 

Γ/ΝΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Απιθμ. 2332 

Ο Γήμαπσορ Αιγάλεω, 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 ηεο 8/13.7.2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011.  

4. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο Δξγαζίαο «Καηαπολέμηζη Πςηιοκάμπηρ ζηο Γήμο Αιγάλεω και 

ζηη Γημοηική Καηαζκήνωζη Ραθήναρ», πος θα εκηελεζηεί ζε κοινόσπηζηοςρ και 

λοιπούρ σώποςρ ηος Γήμος Αιγάλεω για ηην πποζηαζία ηων αλζςλλίων και ηων 

δενδποζηοισιών από ηην Πςηιοκάμπη ηων πεύκων καθώρ και ζηη Γημοηική 

καηαζκήνωζη Ραθήναρ. 

7. Σελ κε αξηζκ. (21/18842/23.7.2018) Μειέηε - Σερληθή Έθζεζε ηεο Γ/λζεο Ππαζίνος, 

πξνϋπνινγηζκνύ 19.995,00 επξώ. 

8. Σελ κε αξηζκ. 1638/19044/25.7.2018 Απόθαζε Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 

1116/7.9.2018(ΑΓΑ:6ΦΞ2Ω6Ν-ΝΟΟ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

Αξηζκό Καηαρώξηζεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. 18REQ003656052/7.9.2018, κε αξηζκό 

θαηαρώξηζεο  αηηήκαηνο 114/25.7.2018 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ θαη αξηζκό 

θαηαρώξηζεο ζην ΚΗΜΓΗ 18REQ003477282  . 

10. Σελ κε αξηζκ.πξση. 21885/11-9-2018 πξόζθιεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξαζίλνπ πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

11. Σελ κε αξηζκ.πξση. 22641/19-9-2018 ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 Α. Αλαζέηνπκε ηελ Δξγαζία «Καηαπολέμηζη Πςηιοκάμπηρ ζηο Γήμο Αιγάλεω και ζηη 

Γημοηική Καηαζκήνωζη Ραθήναρ», πος θα εκηελεζηεί ζε κοινόσπηζηοςρ και λοιπούρ 

σώποςρ ηος Γήμος Αιγάλεω για ηην πποζηαζία ηων αλζςλλίων και ηων δενδποζηοισιών 
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από ηην Πςηιοκάμπη ηων πεύκων καθώρ και ζηη Γημοηική καηαζκήνωζη Ραθήναρ, όπσο 

εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. (21/18842/23.7.2018) Σεσνική Έκθεζη ηηρ Γ/νζηρ 

Ππαζίνος, πποϋπολογιζμού 19.995,00 εςπώ, ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΔΩΡΤΘΜΗΚΖ 

ΑΣΔ», κε  Α.Φ.Μ.:999308989 θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: Αγίνπ Γεκεηξίνπ 170, Σ.Κ. 17341 – 

ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ,Σει: 210-9322234 έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 18.352,00 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, πνπ  αλαιύεηαη σο εμήο: (14.800,00 επξώ +3.552,00 επξώ ΦΠΑ 

24%=18.352,00 επξώ). 

 και ειδικόηεπα: 
 
Α/Α ΑΡ.ΣΗΜ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΘΡ. 

ΑΝΑΘΔΩΡ. 
ΜΟΝ. ΣΗΜΖ/ΜΟΝ. ΠΟΟΣ. ΤΝΟΛΟ 

1 Σ 5.4 Καηαπνιέκεζε  
ππηηνθάκπεο ζε δέλδξα 
ύςνπο  κέρξη 4m κε 
βηνινγηθά ζθεπάζκαηα.  

ρεηηθό  
ΝΑΠΡ 
5362 

ηεκ. 10,00 175 1.750,00 

2 Σ 5.5 Καηαπνιέκεζε  
ππηηνθάκπεο ζε δέλδξα 
ύςνπο  πάλσ από  4m κε 
βηνινγηθά ζθεπάζκαηα. 

ρεηηθό  
ΝΑΠΡ 
5362 

ηεκ. 21,00 500 10.500,00 

3 Σ 4.4.1 πιινγή θσιεώλ   
ππηηνθάκπεο ζε δέλδξα 
ύςνπο  κέρξη 4m. 

ρεηηθό  
ΝΑΠΡ 
5354 

ηεκ. 2,00 75 150,00 

4 Σ 4.4.2 
 

πιινγή θσιεώλ   
ππηηνθάκπεο ζε δέλδξα 
ύςνπο πάλσ από  4m. 

ρεηηθό  
ΝΑΠΡ 
5354 

ηεκ. 12,00 200 2.400,00 

                                                                                                                      ύνολο σωπίρ ΦΠΑ 14.800,00 

                                                                                                                                      ΦΠΑ  24%   3.552,00 

                                                                                                                             
                                                                                                                              ύνολο με ΦΠΑ 

 
18.352,00 

 
νη  πνζόηεηεο κπνξνύλ  λα  απμνκεησζνύλ ρσξίο  όκσο ππέξβαζε  ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ 
είλαη  18.352,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 
και με ηοςρ εξήρ όποςρ: 
         Α. Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ςποσπεούηαι:  

 Μεηά ην ηέινο ησλ επεκβάζεσλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ζηελ 
Τπεξεζία,απνηύπσζε-ραξηνγξάθεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δέλδξσλ ηα νπνία ςεθάζηεθαλ. 

 Ο αλάδνρνο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή γλώζε θαη εκπεηξία γηα 
ηελ εθηέιεζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηώλ ώζηε λα επηηεπρζεί ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. Γηα 
ηνλ ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν λα 
παξαθνινπζεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Τπεξεζία θαζώο θαη ηνλ απαξαίηεην 
κεραλνινγηθό εμνπιηζκό (θαιαζνθόξν όρεκα, ςεθαζηηθό κεράλεκα πνπ θέξεη αληιία πςειήο 
πίεζεο). 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηνπνζέηεζεο πξνεηδνπνηεηηθώλ ζεκάλζεσλ ζηα 
ζεκεία όπνπ ζα γίλνπλ νη επεκβάζεηο ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα λσξίηεξα, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 
απνιύησο αθίλδπλε γηα πεδνύο θαη νρήκαηα δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ. 

            Β. Η Δξγαζία ζα εθηειεζηεί από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο πνπ ζα 
αθνινπζήζεη θαη ζα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαη κέρξη ηηο 30-3-2019  ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. 

            Γ. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
Πξνκεζεηώλ. 

 Γ. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 
πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε 
νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 35.6262.019 , θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ. 
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 Δ. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαιεθζείζαο εξγαζίαο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν θάζεηο: 

- Α΄ Φάζε : Μεηά ην ηέινο ηνπ ςεθαζκνύ πεξί ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ. 

-Β΄Φάζε:Με ηελ αθαίξεζε ησλ θσιεώλ ηεο ππηηνθάκπεο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
γύξσ ζην ηέινο Μαξηίνπ. 

Ο αλάδνρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο 
θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ 
ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Eζωηεπική διανομή:                                                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

1.Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

 (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο)                                              ΜΠΙΡΜΠΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
 
 2.Γ/λζε Πξαζίλνπ 
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