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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 158/2017

ΘΕΜΑ :Έγκριση σύναψης σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο :
1. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία
αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας και
2.Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία στο
Δ.Αλμωπίας.»

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ (8.00 μ.μ.)
συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 16322/187-2017, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα
άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Γεωργίου Χρήστος
12- Ρώσσης Ιωάννης
13- Κετικίδης Ιωάννης
14- Ζαχαριάδης Κων/νος
15- Καλδερεμτζή Δέσπονα
16- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
17- Μπαγκή Αικατέρινη
18- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
19- Αμπάρη Γεωργία
20- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
2.Δόντσος Χρήστος
3.Πασόης Δημήτριος
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4. Νικολαϊδης Κων/νος
5. Μπογδάνης Μιχαήλ
6. Παρούτογλου Νικόλαος
7. Ιωαννίδης Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Δρένος Διονύσιος – Τοπικής Κοινότητας Αρχάγγελος
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας

3. Αλεξίου Σοφία – Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
4. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
5. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι πέντε (25),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.
Τα πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ.
Μπελιοβάνης Πολυχρόνης
Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μπεγλοπούλου Όλγα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες της κας Ζιάκα Βαλιανάτου, του κ. Πασόη Δημητρίου και του κ.
Νικολαϊδη Κων/νου είναι δικαιολογημένες.
Ο κ. Κετικίδης Ιωάννης ήταν απών από την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Χουρσόγλου
Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.
Ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος απουσίαζε από την συζήτηση των θεμάτων 7ο έως 12ο.
Κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος ο κ. Αβραμίκας Στέφανος ήταν απών
Μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση κα Καλδερεμτζή Δέσποινα.
Μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση ο κ Ρώσσης Ιωάννης και ο
κ. Μπάτσης Χρήστος.
Μετά την ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν ο κ. Κετικίδης Ιωάννης και ο κ.
Ουργαντζόγλου Απόστολος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας
διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντ/χο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με
σχετική εισήγηση των Τ.Υ. Του Δήμου Αλμωπίας (με τις συνημμένες τεχνικές περιγραφές εργασιών), τα οποία τα μέλη
έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής :
“ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο:
1. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας και
2.Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία στο Δ.Αλμωπίας.»
Σχετ.
1. Το άρθρο 61 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ Α΄138)
2.Η με αρ. 05/2017 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 44.333,00ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
3.Η με αρ. 27/2017 απόφαση ΔΣ «4η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
4.Η με αρ. πρωτ.58183/30-5-2016 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 44.333,40 για
τηνκάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016
5.Η με αρ. πρωτ.56461/06-05-2015 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 44.333,40 για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2015
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Σύμφωνα με το έγγραφο της ΓΓΠΠ με τίτλο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων
λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017» (ΑΔΑ:ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ), στα έργα, τις δράσεις και τα
μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, κατατάσσονται και
προκατασταλτικά έργα όπως συντήρηση/εγκατάσταση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων προς διευκόλυνση του έργου της
καταστολής.
Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης για τους Δήμους
αφορούν κατά προτεραιότητα:
την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης
προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των
διοικητικών τους ορίων,
την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με
τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής
προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,
Σύμφωνα με τα παραπάνω (έργα, οι δράσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης
των δασικών πυρκαγιών) και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά τέσσερα(4) και πέντε(5) που αφορούν στη χρηματοδότηση του
Δήμου Αλμωπίας για τα έτη 2016 και 2015 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ο Δήμος προγραμματίζει τις παρακάτω
υπηρεσίες:
1. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας και
2.Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία στο Δ.Αλμωπίας.»
Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών απαιτούνται οι εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές μελέτες που
συντάχθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου:
1. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας
«Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων έργου ή και με εργάτες. Αντικείμενο των
εργασιών είναι η αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης που βρίσκεται στις τάφρους , τα πρανή και τα ερείσματα των οδών
στα όρια του Δήμου Αλμωπίας.
Το έργο θα εκτελεστεί κατά μήκος των δημοτικών οδών, Αριδαίας – Αψάλου, Αριδαία – Θεοδωράκειο, Νερόμυλοι Φούστανη, Αριδαία – Λουτράκι, Αριδαία – Πολυκάρπη, Αριδαία – Δωροθέα, Ξιφιανή – Αψαλος παλαιός δρόμος, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου για την κοπή χόρτων σε κάθε πλευρά της δημοτικής οδού των ερεισμάτων των οδών, από
χόρτα, θάμνους και εισερχόμενα στο οδόστρωμα κλαδιά δένδρων.
Η κοπή περιλαμβάνει αποψίλωση μηχανικά με χρήση Μηχανήματος έργου και αποψίλωση χειρονακτικά από
εργατοτεχνικό προσωπικό στο σημείο όπου δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί Μηχάνημα έργου. Κοπή κλάδων δένδρων και
θάμνων που εισέρχονται στο οδόστρωμα χειρωνακτικά ή και με φορητά μηχανήματα κοπής. Καθαρισμός αυλακιών με
Μηχανήματα έργου ή χειρονακτικά από ξερά χόρτα ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη για αποφυγή πυρκαγιών την
θερινή περίοδο.»
2.Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία στο Δ.Αλμωπίας.»
«Αντικείμενο των εργασιών είναι ο καθαρισμός των δεξαμενών και της λιμνοδεξαμενής ώστε η ποσότητα του νερού που θα
συγκεντρώνεται να είναι καθαρή και επαρκής για πρόληψη πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο.
Συγκεκριμένα, στις δεξαμενές της Τ.Κ. Προμάχων οι εργασίες καθαρισμού του πυθμένα δεξαμενών θα γίνουν με χρήση
χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων,φορτωτών,προωθητών), κινουμένων εντός της δεξαμενής ή παραπλεύρως, εν
ξηρώ ή παρουσία υδάτων ή με εργάτες ανάλογα με την δυνατότητα της περιοχής καθαρισμού και περιλαμβάνουν καθαρισμό
του πυθμένα από την άμμο, τα φυλλώματα, την αυτοφυή βλάστηση και πέριξ αυτών από τα ξυλώδη φυτά και βάτα.
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Για τον καθαρισμό της λιμνοδεξαμενής στην Τ.Κ. Θεοδωρακείου θα γίνουν εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα ώστε
να καθαριστεί η λεκάνη από την αυτοφυή βλάστηση, από ριζώματα, κλαδιά και να διαμορφωθεί η επιφάνεια της λεκάνης και
των πρανών.»
Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται εργατικό προσωπικό που θα απασχοληθεί χειρονακτικά και
μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα έργου) με το αντίστοιχο προσωπικό (χειριστές). Ο Δήμος Αλμωπίας διαθέτει μόνιμο
προσωπικό τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων, πέντε (5) μόνιμους οδηγούς και τρεις (3) οδηγούς με το πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, δύο(2) μόνιμους εργάτες πρασίνου και δέκα (10) με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
του ΟΑΕΔ.
Το προσωπικό που ασχολείται με το πράσινο, δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου στις σαράντα;(40) τοπικές
κοινότητες, δεν επαρκεί για να συντηρήσει τους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους πρασίνου.
Επίσης η ειδικότητα των οδηγών, συνολικά οχτώ(8), περιλαμβάνει τους οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων τα οποία
το λιγότερο ημερησίως απασχολούν πέντε(5) από αυτούς, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για τα ανατρεπόμενα φορτηγά και
τα ημιφορτηγά.
Οι χειριστές των μηχανημάτων έργων απασχολούνται στις αγροτικές οδοποιίες στο αγρόκτημα του Δήμου Αλμωπίας
εξυπηρετώντας τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού για εξασφάλιση της πρόσβασςη στις ιδιοκτησίες τους.
Με δεδομένη την αδυναμία του Δήμου (άρθρο 61 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ Α΄138)), να εκτελέσει τις υπηρεσίες για την
πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με ίδια μέσα και προσωπικό του δήμου,
παρακαλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση της σύναψης σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο:
1. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας και
2.Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία στο Δ.Αλμωπίας.»,
όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις που ακολουθούν παρακάτω
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 με Α΄βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
25 /2017

ΕΡΓΟ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
,ΘΑΜΝΩΝ,
ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
cpv:77312000-0
Κ.Α. 35/7336.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
18.655,80 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά καθαρισμό βλάστησης, θάμνων, κλαδιών και αυλακιών για τη δημιουργία
αντιπυρικών ζωνών. Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 « Δημόσιες
Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Πρόκειται για εργασίες κοπής της αυτοφυούς βλάστησης δημοτικών οδών- κοινοχρήστων χώρων και αυλακιών με
μηχάνημα έργου κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2017 που έχει παρουσιαστεί μετά από παρατεταμένη περίοδο
βροχοπτώσεων.
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Ο Δήμος Αλμωπίας διαθέτει ένα μηχάνημα- χορτοκοπτικό το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες και τα
προβλήματα που υπάρχουν σε όλη την έκταση του Δήμου. Παράλληλα το προσωπικό του τμήματος Περιβάλλοντος ( εργάτες
πρασίνου και κηπουροί ) δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που προαναφέρθηκαν, καθώς κατά την διάρκεια της περιόδου
αυτής απασχολείται κυρίως σε άλλου είδους εργασίες ( άρδευση και συντήρηση αρδευτικού δικτύου, κοινοχρήστων χώρων
πρασίνου, πλατειών , νεκροταφείων, Σχολικών μονάδων) λόγω πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων εντός του Δήμου και των
Τ.Κ. του Δήμου Αλμωπίας.
Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι η προστασία του περιβάλλοντος για την μείωση του κινδύνου εξάπλωσης
πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα ερείσματα των οδών των κοινόχρηστων
χώρων και των αυλακιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων έργου ή και με εργάτες.
Αντικείμενο των εργασιών είναι η αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης που βρίσκεται στις τάφρους , τα πρανή και τα
ερείσματα των οδών στα όρια του Δήμου Αλμωπίας.
Το έργο θα εκτελεστεί κατά μήκος των δημοτικών οδών, Αριδαίας – Αψάλου, Αριδαία – Θεοδωράκειο, Νερόμυλοι Φούστανη, Αριδαία – Λουτράκι, Αριδαία – Πολυκάρπη, Αριδαία – Δωροθέα, Ξιφιανή – Αψαλος παλαιός δρόμος, εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου για την κοπή χόρτων σε κάθε πλευρά της δημοτικής οδού των ερεισμάτων των οδών, από
χόρτα, θάμνους και εισερχόμενα στο οδόστρωμα κλαδιά δένδρων.
Η κοπή περιλαμβάνει αποψίλωση μηχανικά με χρήση Μηχανήματος έργου και αποψίλωση χειρονακτικά από εργατοτεχνικό
προσωπικό στο σημείο όπου δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί Μηχάνημα έργου. Κοπή κλάδων δένδρων και θάμνων που
εισέρχονται στο οδόστρωμα χειρωνακτικά ή και με φορητά μηχανήματα κοπής. Καθαρισμός αυλακιών με Μηχανήματα έργου ή
χειρονακτικά από ξερά χόρτα ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη για αποφυγή πυρκαγιών την θερινή περίοδο.
Παρακάτω φαίνεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών
α/

Είδος εργασίας

α

Κωδ.

Μονάδ

Ποσότητ

Άρθρου

α

α

Τιμή

Δαπάνη

85,00

15.045,00

Μέτρησ
ης
ΣΤ 6.5
1

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών
φυτών με μηχανήματα και εργάτες

ΠΡΣ.5371

Στρ.

5

177,00
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ΜΕΡΙΚΟ

15.045,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

3.610,80

ΣΥΝΟΛΟ

18.655,80

Οι εργασίες για τον καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης ,των θάμνων, των κλαδιών και των αυλακιών αναφέρονται
στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, στην με αριθ.27/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Κ.Α.
35/7336.0002, κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2015.
Η επίβλεψη θα γίνει από το Τ.Τ.Υ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 ) « Δημόσιες
συμβάσεις ΄Εργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ».
Αριδαία 11-07-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Αριδαία, 11 / 07 / 2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον καθαρισμό των δύο δεξαμενών που βρίσκονται στην Τ.Κ. Προμάχων και του
φράγματος (λιμνοδεξανή) της Τ.Κ. Θεοδωρακείου.
Πρόκειται για εργασίες καθαρισμού των δύο δεξαμενών της Τ.Κ. Προμάχων και του φράγματος (λιμνοδεξαμενής) της Τ.Κ.
Θεοδωρακείου.
Τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν
καθότι η έκταση του Δήμου είναι πολύ μεγάλη και κατά την θερινή περίοδο τα μηχανήματα και το προσωπικό του Δήμου
ασχολούνται κυρίως με την άρδευση και την συντήρηση του αρδευτικού δικτύου λόγω των πολλών προβλημάτων κατά την
αρδευτική περίοδο.
Αντικείμενο των εργασιών είναι ο καθαρισμός των δεξαμενών και της λιμνοδεξαμενής ώστε η ποσότητα του νερού που θα
συγκεντρώνεται να είναι καθαρή και επαρκής για πρόληψη πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο.
Συγκεκριμένα, στις δεξαμενές της Τ.Κ. Προμάχων οι εργασίες καθαρισμού του πυθμένα δεξαμενών θα γίνουν με χρήση
χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων,φορτωτών,προωθητών), κινουμένων εντός της δεξαμενής ή παραπλεύρως, εν ξηρώ ή
παρουσία υδάτων ή με εργάτες ανάλογα με την δυνατότητα της περιοχής καθαρισμού και περιλαμβάνουν καθαρισμό του
πυθμένα από την άμμο, τα φυλλώματα, την αυτοφυή βλάστηση και πέριξ αυτών από τα ξυλώδη φυτά και βάτα.
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Για τον καθαρισμό της λιμνοδεξαμενής στην Τ.Κ. Θεοδωρακείου θα γίνουν εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα ώστε να
καθαριστεί η λεκάνη από την αυτοφυή βλάστηση, από ριζώματα, κλαδιά και να διαμορφωθεί η επιφάνεια της λεκάνης και των
πρανών.
Οι εργασίες για τον καθαρισμό των παραπάνω δεξαμενών και της λιμνοδεξαμενής αναφέρονται στην αριθμό 05/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Κ.Α. 02.30/7336.0031.
Η επίβλεψη θα γίνει από το Τ.Τ.Υ. σύμφωνα με τον Ν.4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) »και ιδιαίτερα το άρθρο του «118 Απευθείας ανάθεση».

Αριδαία, 29/06/2017
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
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Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση, με τοποθετήσεις των μελών όπου μεταξύ άλλων τέθηκαν ερωτήσεις από
τον κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο και αφού δόθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις από τον εισηγητή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το
Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη
1. την ανωτέρω εισήγηση (με τις συνημμένες τεχνικές περιγραφές)
2. τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006 και του ν.3852/2010
3. την διαλογική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.14/2017 συνεδρίασης,

Αποφασίζει ομόφωνα

● Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης, βάσει της ανωτέρω εισήγησης των Τ.Υ. του Δήμου Αλμωπίας, για τις υπηρεσίες με τίτλο:
1. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας και
2.Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία στο Δ.Αλμωπίας.»,
όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις ως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης,
με δεδομένη την αδυναμία του Δήμου (άρθρο 61 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ Α΄138)), να εκτελέσει τις υπηρεσίες για την
πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με ίδια μέσα και προσωπικό του δήμου

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 158/2017
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 24-7-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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