
 

 

Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    51η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 25.10.2022 

               (Αριθ. πρωτ.: 78777/26.10.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 77786/21.10.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 21.10.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 

το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                             «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                           «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

   ΑΠΟΦΑΣΗ –376–  

       Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το           

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), και έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, για την «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων». 

        Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 78401/25.10.2022  σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψιν: 

1. Τις διατάξεις: 

ΑΔΑ: 9ΙΖΙΩΕΒ-6Ν8



 

 

Σελίδα 2 

 • του άρθρου 206 παρ.1 του ν.4555/2018 όπου προβλέπεται ότι «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]», 

 • του άρθρου 72 παρ.1 περ. θ και ιδ του ν.3852/2010, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή «[…] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους, ιδ) Ασκεί καθήκοντα 

αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για 

την απευθείας ανάθεση. […]», 

•  του άρθρου 32 παρ.2 του ν.4412/2016: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.», 

•  του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 

παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 

παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: «….(β) λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2…». Στις 

περιπτώσεις α’ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της 

πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, 

 • του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

• Tις πράξεις του ΕΛ.ΣΥΝ: ενδεικτικά 91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 και 74/2008. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν 

μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να 

προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να 

απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής,  

• του άρθρου 54 παρ.7 του ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.», 

ΑΔΑ: 9ΙΖΙΩΕΒ-6Ν8



 

 

Σελίδα 3 

2. Το γεγονός ότι η ανάθεση της «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»  

προτείνεται σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 76914/19-10-2022 μελέτη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου να διενεργηθεί με την προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του ν. 4412/16, όπως 

ισχύει λόγω:  

Οι εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες και επιβεβλημένες, εξαιτίας των πιθανών έντονων καιρικών 

φαινομένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια του έτους και δεδομένου ότι οι αυξημένες ανάγκες 

ξεπερνούν τις δυνατότητες παρέμβασης με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος. 

Καθώς το Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, δε διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδομή για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εργολαβική 

ανάθεση των εργασιών κλάδευσης δένδρων. 

3. Τη με αριθμό 105/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. πρωτ. 72439/03-10-2022 και 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα έκτακτων εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων», 

4. Την με κωδικό 154/22 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ. 76914/19-10-2022 που 

αφορά στην «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων», προϋπολογισμού 37.199,51 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

5. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 37.199,51 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6162.0008, στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2022 για την 

πραγματοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας, 

6. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ. 75838/14-10-2022 το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Μητρώο Συμβάσεων με ΑΔΑΜ.: 22REQ011425113  2022-10-14, 

7. Την υπ αριθμ. 702/18-10-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ.  76504/18-10-

2022 με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω 

εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης (ΑΔΑ: 6Ξ1ΟΩΕΒ-ΡΤΞ και ΚΗΜΔΗΣ: 

22REQ011463755  2022-10-21), 

8. Το υπ. αρ. 70631/26-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 

σχετικά με την αναγκαιότητα έκτακτων εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων. 

 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

 

1. Την έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης που αφορά στην  «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών 

δένδρων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, 

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό ΚΜ 154/2022 μελέτης της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω, 

                                                   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης που αφορά τις :«Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών 

δένδρων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν 

2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                  Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  

Βέργος Ι. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                   
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