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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   247/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 1η  Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 28η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23097/26-5-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Φάβας 

Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος, 

2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: 1) Γυφτέας Ηλίας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 241 απόφαση) και 2) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους  κ.κ.: 1)  

Μπασακίδη Νικόλαο και 3) Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς 

βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου 
(2017)». 

 
Το από 25-5-2017 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό σχετική μελέτη  και σχέδιο διακήρυξης 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω υπηρεσία προκειμένου να διευκολυνθεί 
η Οικονομική Επιτροπή στο έργο της, έχει αναλυτικά ως εξής:   
 

 
ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους ,οικόπεδα και 
Δημοτικού οδικού δικτύου (2017)» 
 
Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη υπ αριθμ. 6/2017) της Δ/νσης 

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών καθώς και σχέδιο κατάρτισης όρων διακήρυξης για: 

1) διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  

2) έγκριση της υπ΄αριμ.6/2017 μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών της η οποία συντάχθηκε 

από την   Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  και  εγκρίθηκε  η σκοπιμότητα της με την  

206/2017 (απόφαση Δ.Σ). 

3) κατάρτιση όρων διακήρυξης 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και του Ν. 4412/2016. 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc. 

 

Συνημμένα: Η με αριθμό 6/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και το 

σχέδιο διακήρυξης 

 

 
Η Γεωτεχνική Έκθεση και η Γεωτεχνική Περιγραφή της διαβιβαζόμενης με το παραπάνω 
έγγραφο υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτης  που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχουν αναλυτικά ως 
εξής: 
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

         Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καθαρίσει την αυτοφυή βλάστηση, που 
φυτρώνει σε δημοτικούς χώρους συντάσσει μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου 
(2017)». 

         Το κλίμα της νοτιοδυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες και 
βροχοπτώσεις.. Αποτέλεσμα αυτών των κλιματικών συνθηκών είναι ανάπτυξη των 
ζιζανίων  Τα νέα φυτά (ζιζάνια) αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα δημιουργώντας προβλήματα 
επικινδυνότητας στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην καθαριότητα του Δήμου, στον 
κίνδυνο πυρκαγιάς και στην αισθητική της πόλης . 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες καθαρισμού από βλάστηση σε ελεύθερους 
χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου.Σκοπιμότητα των προτεινόμενων 
εργασιών είναι: 

- Η  βελτίωση της εικόνας του οδικού δικτύου του Δήμου, 

- Η προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και 
εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής 
βλάστησης στα ερείσματα των οδών. 

- Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κοπή της βλάστησης που αφενός 
μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει 
την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου. 

  Οι βασικές εργασίες διαχείρισης   της αυτοφυούς βλάστησης  είναι: Αποψίλωση 
Ανεπιθύμητης Αυτοφυούς  Βλάστησης και απομάκρυνσης Προϊόντων αποψίλωσης  
σε ελεύθερους χώρους ,δημοτικού οδικού δικτύου  ,οικοπέδων. 

 Για τους παραπάνω λόγους πρέπει  να εκτελεστεί εργασία καθαρισμού αυτοφυούς 
βλάστησης από ιδιωτικά συνεργεία μετά από διαγωνισμό δεδομένου της αδυναμίας 
εκτέλεσης της υπηρεσίας από ιδία μέσα.                                           

       Παρακάτω δίνονται οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι επεμβάσεις :                                                                                                          

Α/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
1. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ 
2. ΛΑΔΑ 
3. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ 
4. ΝΕΔΟΥΣΑΣ  
5. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 
6. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ  
7. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 
8. ΒΕΡΓΑΣ 
9. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  
10. ΛΑΙΙΚΩΝ 
11. ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  
12. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ  

Β/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ 
13. ΑΡΙΟΣ  
14. ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ  
15. ΑΛΩΝΙΩΝ 
16. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ 
17. ΑΜΜΟΥ 
18. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ  

 
Γ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ  

19. ΑΡΦΑΡΩΝ  
20. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ  
21. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ 
22. ΠΛΑΤΕΟΣ 
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23. ΑΓΡΙΛΟΥ 
24. ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ 
25. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 
26. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ 

Δ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ  
27. ΑΙΘΑΙΑΣ  
28. ΑΜΦΕΙΑΣ 
29. ΑΝΘΕΙΑΣ  
30. ΘΟΥΡΙΑΣ  
31. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ 
32. ΠΟΛΙΑΝΗΣ   

Η/ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΩΩΝ 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΥΛΟΥ 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΡΑΣ 
4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΣΕ 
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ 

     8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ 
9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 

    10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 
    11. ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ 120 ΠΕΑ – ΚΟΜΒΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 
    12. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΡΑΜΟΓΙΑΝΝΗ 
    13. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΣΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 
    14. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΣΟΥ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

15. ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ 
16. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΙΤΑ 
17. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 
18. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΡΑΣ 
19. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
20. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
21. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΔΙΑ 
22. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
23. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
24. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ 
25. ΣΧΟΛΕΙΑ 
26. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

    27. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΩΝ  
    28. ΙΔΙΩΤΙΚΑ –ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
 

Ο εργολάβος θα διαθέτει εξοπλισμό μηχανημάτων που θα χρειαστούν για να φέρει 
σε πέρας την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου (θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, ψαλίδια, 
φορτηγό, κ.λ.π.). Θα έχει πάντα διαθέσιμο συνεργείο από τεχνικό και βοηθητικό 
προσωπικό και θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη της υπηρεσίας. Θα λαμβάνει κατά 
την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους 
στην παροχή υπηρεσιών , αλλά και για τους διερχόμενους πολίτες.  

Επίσης η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού  θα γίνεται αυθημερόν σε 
κατοικημένες  περιοχές  με ευθύνη του εργολάβου και όχι περισσότερο των δυο ημερών 
από την ημέρα κοπής σε περιοχές εκτός οικισμού. 

Το έργο θα αρχίσει με τη υπογραφή του συμφωνητικού και θα ολοκληρωθεί όταν 
απορροφηθούν όλες οι ποσότητες ή σε διαφορετική περίπτωση σε δώδεκα μήνες (365 
ημέρες) μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Για την τιμολόγιση των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν τιμές από την ελεύθερη  
αγορά εργασίας Οι παραπάνω εργασίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις της παροχής 
υπηρεσιών «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, 
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οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2017)» με Κ.Α.: 35.7336.02 του 
Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Καλαμάτας, πίστωσης 50.000,00 €, 
προϋπολογισμού μελέτης 49.984,40€, με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2017. 

Ο κωδικός εργασιών είναι: CPV 77312000-0 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνει ο επιβλέπων γεωπόνος Ηλιόπουλος Δημήτριος. 
 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ   ΜΑΡΤΙΟΣ 2017      Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

      
            Ο Δ/ΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

             ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
   ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
          ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 

 
 
  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η παροχή υπηρεσιών έχει σαν  αντικείμενο τον καθαρισμό της αυτοφυούς 
βλάστησης σε αστικές περιοχές, σε πεδινά Τοπικά Διαμερίσματα,  σε ορεινά  Τοπικά 
Διαμερίσματα, σε ιδιωτικά οικόπεδα και όπου έχει σχέση με καθαρισμό αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου. 
 

Α/ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

        Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό  
(θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φυσητήρες φύλλων, φορτηγό κλπ) για να φέρει σε πέρας 
την εργασία. Η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης θα γίνεται με συνεργεία εργατών οι οποίοι 
θα εργάζονται ανά δύο, ο ένας θα χειρίζεται το θαμνοκοπτικό και ο άλλος θα μαζεύει    τα 
προϊόντα καθαρισμού σε σωρούς, σε σημεία όπου δεν ενοχλούν τους πολίτες .Στους 
χώρους καθαρισμού εκτός από φυτικά υπολείμματα θα μαζεύονται και τα σκουπίδια 
(συσκευασίες από πλαστικά , χαρτιά , κλπ) σε πλαστικούς σάκους διαστάσεων 
1,10μ.Χ0,60μ. οι οποίοι όταν γεμίζουν θα δένονται για να μην αδειάζουν και θα 
τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων .   Ο χειρισμός του θαμνοκοπτικού μέσα σε 
κατοικημένες περιοχές   θα γίνεται από τεχνίτη για να αποφευχθούν προβλήματα 
τραυματισμών περαστικών, ζημιές σε αυτοκίνητα, τζάμια αλλά και τραυματισμούς στον 
λαιμό των δένδρων και θάμνων.  Η κοπή των χόρτων θα γίνεται σε ύψος 0,04 μ. από την 
σταθερή επιφάνεια του εδάφους.  Ο καθαρισμός θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
με ευθύνη του αναδόχου . 
 

Β/ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

        Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό  
(ελκυστήρα 60Ηρ και άνω με χορτοκοπτικό καταστροφέα , φυσητήρες φύλλων, φορτηγό 
κλπ) για να φέρει σε πέρας την εργασία. Η κοπή της  βλάστησης θα γίνεται με  
καταστροφέα φερόμενο σε ελκυστήρα . Ο καταστροφέας θα έχει δυνατότητα γωνιακής 
κοπής, θα είναι κατάλληλος για εργασίες στις παρυφές των δρόμων, το κοπτικό τμήμα θα 
αποτελείται από κύλινδρο με μαχαίρια .  
 Το συνεργείο του αναδόχου θα αναπτύσσεται ως εξής , εμπρός θα πηγαίνει ο ελκυστήρας 
και θα κόβει τα χόρτα με πλάτος κοπής τουλάχιστον ενάμιση  μέτρο εκατέρωθεν του 
δρόμου, πίσω θα ακολουθεί εργάτης με χορτοκοπτικό μηχάνημα ο οποίος θα κόβει την 
βλάστηση σε σημεία που δεν μπορεί ο ελκυστήρας (γύρω από κορμούς δένδρων, κολώνες 
φωτισμού, περιφράξεις, μεγάλες πέτρες κλπ),  στην συνέχεια θα ακολουθεί εργάτης με 
φυσητήρα φύλλων ο οποίος θα καθαρίζει τον δρόμο από τα φυτικά υπολείμματα .  
         Σε σημεία που η θαμνώδης βλάστηση παρεμποδίζει την  ορατότητα των οχημάτων ο 
ανάδοχος με χρήση αλυσοπρίονου  θα προβαίνει σε κλάδεμα και στην συνέχεια θα 
απομακρύνει τα προϊόντα κοπής.  
         Σε πρανή δρόμων ο ανάδοχος θα καθαρίζει το ανάλογο πλάτος βλάστησης επάνω 
στο πρανές. 
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Γ/  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  

           Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό 
(χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα,, φυσητήρες φύλλων, φορτηγό, φορτωτή κλπ) για να φέρει 
σε πέρας την εργασία. Η κοπή της βλάστησης θα γίνεται με χορτοκοπτικό και σε ύψος δύο 
έως πέντε εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Τα φυτικά υπολείμματα θα 
μαζεύονται σε σωρούς και θα απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο των δημοτικών είτε 
των ιδιωτικών οικοπέδων. 

Εντός των οικοπέδων πιθανόν να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά τα οποία θα 
τοποθετούνται με σειρά για να μειώνεται όσο το δυνατόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς.  

Εάν υπάρχουν δένδρα θα πρέπει να κλαδεύονται σύμφωνα με τους κανόνες 
κλαδέματος της γεωτεχνικής επιστήμης, με κύριο σκοπό την άρση επικινδυνότητας 
πυρκαγιάς. 

Σκουπίδια τα οποία θα βρίσκονται εντός του οικοπέδου θα μαζεύονται χωριστά από 
τα φυτικά υπολείμματα σε σάκους σκουπιδιών διαστάσεων 0,6 μ. Χ 1,10 μ. θα 
σφραγίζονται και θα οδηγούνται σε μέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία.  

Για να παρέμβει ο ανάδοχος σε  ιδιωτικό οικόπεδο πρέπει να φροντίζει ώστε να έχει 
στα χέρια του με δική του ευθύνη τις απαιτούμενες αποφάσεις και έγγραφα σε συνεργασία 
με την υπηρεσία . Τα έγγραφα αυτά είναι: 
α). Απόφαση Δημάρχου για τον καθαρισμό του οικοπέδου και την τελική χρέωση προς 
τον ιδιόκτητη (υποχρεωτικά) 

Ο ανάδοχος θα τηρεί φάκελο όσον αφορά τα ιδιωτικά οικόπεδα με την 
αλληλογραφία και φωτογραφική τεκμηρίωση πριν τον καθαρισμό, κατά την διάρκεια και 
μετά τον καθαρισμό του οικοπέδου. Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός φωτογραφιών θα είναι 
εννιά (τρεις φωτογραφίες πριν τον καθαρισμό, τρεις κατά την διάρκεια καθαρισμού και 
τρεις αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός) για κάθε οικόπεδο, επάνω στην φωτογραφία θα 
αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της λήψης. Ο φάκελος θα κλείνει με την 
ολοκλήρωση του καθαρισμού του οικοπέδου, τον οποίο θα  προσκομίζει στην υπηρεσία και 
θα πιστοποιείται η πληρωμή του αναδόχου . Ο καθαρισμός θα υλοποιείται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες . Κατά την διάρκεια του καθαρισμού θα υπάρχει υπάλληλος του Δήμου 
που θα ελέγχει την ποιότητα των εργασιών. 

Η χρέωση των ιδιωτικών οικοπέδων όσο αναφορά τους ιδιοκτήτες θα γίνεται 
σύμφωνα με την απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αφορά χρέωση με το 
τετραγωνικό μέτρο  και κατηγοριοποιείται σε τρεις κατηγορίες (ποώδη βλάστηση, 
θαμνώδη βλάστηση, δενδρώδη βλάστηση). 

 

 Δ/ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

         Ο εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά και την σήμανση του χώρου 
εργασίας. Θα κάνει γνωστό  με δήλωση του στην υπηρεσία το όνομα του μηχανικού 
ασφαλείας ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες εκτέλεσης του έργου. 
 

Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 Ο ανάδοχος κάθε Παρασκευή θα παραλαμβάνει εγγράφως  πρόγραμμα εργασιών το 
οποίο θα το υλοποιεί κατά την διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Την Παρασκευή με την 
παραλαβή του προγράμματος θα παραδίδει το πρόγραμμα της προηγούμενης εβδομάδας 
το οποίο θα πρέπει να το έχει εκτελέσει   σύμφωνα με την περιγραφή των  
εργασιών .  
 
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΣ  2017      Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
  
             Δ/ΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 

   ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
          ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
Υπάρχει εισήγηση από την υπηρεσία και μέσα υπάρχει η υπ' αριθμόν 6/2017 
μελέτη για το ποσό των 49.984,40 € με το ΦΠΑ.  

Ορίστε κάποια ερώτηση;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι. Για ποιό έτος μιλάμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2017. 

 
Γνωρίζουμε ότι έχουμε 1 Ιουνίου σήμερα, ε; Πότε θα γίνει αυτό; Πότε θα 
κοπούνε δηλαδή;  

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Συνεχίζεται βρε, είναι άλλη …(δεν ακούγεται)… θα αρχίσει άλλο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχιζόμενη είναι. Αυτά θα μεταφερθούν και στο '18.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Αρχίζει άλλος διαγωνισμός. 
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορείτε σήμερα να προεδρεύετε εσείς ή θέλετε και βοηθούς;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν είναι κακό, βοηθάνε οι συνάδερφοι. 
 
ΦΑΒΑΣ: Εξήγηση δώσαμε κύριε συνάδελφε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, να τους δώσετε τον λόγο αν θέλουνε να βοηθήσουνε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Αφήστε όμως να διευθύνουμε την διαδικασία, μην μας υποδεικνύετε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό σας ζητάω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας πειράζει πρέπει να το πω ρητά, «μίλα».  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό που σας ζητάω, να κάνετε την διαδικασία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας πείτε την ερώτηση; Θα μας πείτε την ερώτηση;  

 
Αυτό θέλω να πω, ότι τώρα έχουμε 1 Ιουνίου, πότε θα κοπούν τα δέντρα; Όλοι 
γνωρίζουν τι γίνεται στην πόλη της Καλαμάτας και στα χωριά.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν εργολαβίες συνεχιζόμενες οι οποίες έρχονται και από το '16.  

 
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην εργολαβία χρήματα όμως και δεν 
εκτελούνται τίποτα για την αυτοφυή βλάστηση.   
 
Τι να κάνουμε αυτήν τη στιγμή που βρέχει ακόμα; Άσε λίγο ο καιρός να 
ζεστάνει ακόμη. Τώρα αφού βρέχει και χθες έβρεχε. 
 
Να σας πω κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσε αυτή η διακήρυξη να έχει βγει 
τουλάχιστον δύο - τρεις μήνες νωρίτερα ώστε αυτήν τη στιγμή που μιλάμε να 

έχει πάρει ο εργολάβος την εργασία και να ξεκινάει τον καθαρισμό. Όλοι γνωρίζουμε το τι 
γίνεται στους δρόμους, στα χωριά, στην πόλη, στις γειτονιές  με τα χορτάρια,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με τα φίδια; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …με τα φίδια, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα χωριά με τα φίδια ε;  

 
Αυτό λέω, ότι όλα αυτά τα πράγματα θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να έχει 
φροντίσει να έχουνε γίνει πολύ πιο νωρίτερα. Υπάρχει… 

 
ΦΑΒΑΣ: Στα χωριά αυτά γίνονται με την παγία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε. 

 
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, υπάρχουν προβλήματα πολλά και εμείς βγάζουμε 
τη διακήρυξη τώρα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μάλιστα.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό. 

 
Θέλετε από την πλειοψηφία; 
Λοιπόν κύριε Φαββατά ακούστε να δείτε, θεωρούμε ότι με αυτά τα οποία δε 

λέτε δίνουμε και ένα κακό παράδειγμα. Λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι κάτοικοι 
και να αφήσουμε και τους προέδρους λίγο και από το Δήμο γιατί όλα τα περιμένουμε από το 
Δήμο και από τους προέδρους και να φροντίσουμε να καθαρίζουμε τα κτήματά μας, τις αυλές 
μας, και τα οικόπεδά μας. Αυτό το πράγμα ο Δήμος στο άλφα χωριό, στο βήτα χωριό, στην 
γάμα απομακρυσμένη γειτονιά και το ένα και το άλλο, εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Ο 
καθένας αφιερώνοντας μία - δύο ώρες από το Σάββατό του ή την Κυριακή του μπορεί να 
φροντίσει το κτήμα του και να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά να μην έχουμε 
ζητήματα. Ένα μεγάλο θέμα που ήτανε με τις πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν το Δήμο την 
προηγούμενη δεκαετία ήταν τα ακαθάριστα κτήματα. Μην λέμε λοιπόν «ο Δήμος να ξεκινήσει 
από το Μάρτιο και λοιπά». Τι να πρωτοκάνει ο Δήμος και με ποιο προσωπικό; Και πόσα να 
δώσει για τα χορτάρια, τα οποία να κουρεύεις τώρα και με μία βροχή αναφύονται.  
Λοιπόν, τα πράγματα πρέπει να κοιτάζουμε λίγο ορθολογικά.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πολλοί δημότες το κάνουν αυτό, όσοι μπορούν το κάνουνε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε… 

 
Όσοι μπορούν το κάνουν. …(δεν ακούγεται)… λίγοι είναι αυτοί που 
μπορεί να λείπουνε, να είναι στο εξωτερικό, που να μην είναι εδώ και τα 

λοιπά. 
 
ΦΑΒΑΣ: Μη το παίρνεις …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε καταρχήν συμφωνώ με αυτά που λέτε,… 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι. 
 
…δεν διαφωνούμε σε αυτά που λέτε. Εγώ δεν μιλάω για τα οικόπεδα τα 
ιδιωτικά, μιλάω για τα οικόπεδα του Δήμου. Θέλετε να σας πάω σε δεκάδες 

οικόπεδα που έχει ο Δήμος, σε δεκάδες οικόπεδα τα οποία είναι… να μην τα χαρακτηρίσω; 
Αυτά ο Δήμος δεν μπορεί να τα κλαδέψει; 

 
Σας εξήγησα ότι ακόμα έβρεχε μέχρι και πρόσφατα και μπορεί να βρέχει και την 
εβδομάδα αυτή που έρχεται, αφήστε λίγο να φτιάξει ο καιρός, δεν έχει νόημα 

να πάμε αυτήν τη στιγμή να καθαρίσουμε. Και… 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ορίστε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, αυτό που λέτε δεν ευσταθεί.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μπορεί να βρέξει και τον Δεκαπενταύγουστο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τώρα. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφήστε με. Κύριε Πρόεδρε έχω το λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Ωραία. Λέω, επαναλαμβάνω, ότι μπορεί να βρέξει τον δεκαπενταύγουστο, αυτό 
δεν σημαίνει,… αυτά που λέτε δεν είναι σωστά.  

Από εκεί και μετά λέμε το εξής. Ας καθαρίσει ο Δήμος πρώτα τα οικόπεδα τα δικά του και 
μετά ας πάει στις διαδικασίες τις άλλες που ξέρουμε ότι δεν πάει καθόλου στις άλλες 
διαδικασίες. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Αν θέλετε, όποιος θέλει, μπορώ να του 
υποδείξω χώρους που έχει…, δημόσιους χώρους που έχει ο Δήμος για παιδικές χαρές για 
αυτά, τα οποία είναι ακαθάριστα. Γι' αυτό πρέπει η εργολαβία αυτή. 
Και όσο αναφορά... 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Και όσον αφορά κύριε Πρόεδρε για τους εργαζόμενους που λέτε, αυτό το 
δίνετε σε εργολάβο δεν το δίνετε στους εργαζόμενους. Άρα μην επικαλείστε ότι 

δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στον Δήμο Καλαμάτας, αφού δημοπρασία κάνετε. Αυτό, τίποτε 
άλλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε κύριε Φαββατά; Τι ψηφίζετε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό κύριε Πρόεδρε. 

 
Λευκό.  
Κύριε Αντωνόπουλε;  

 
Κοιτάξτε και εμείς λευκό γιατί μήπως υπάρχει πρόβλημα χρημάτων, 
δηλαδή ο Δήμος μήπως κωλύεται οικονομικά; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα ήταν δεν θα την κάναμε την εργολαβία, άμα υπήρχε πρόβλημα χρημάτων.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ναι, εντάξει, τα καθυστερούμε όμως. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δεν καθυστερούμε τίποτα. 
Τι ψηφίζετε; Λευκό.  

Η πλειοψηφία υπέρ. 
Κατά πλειοψηφία. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που 
έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά και 
Αντωνόπουλου οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την παροχή της υπηρεσίας 

«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
Δημοτικού οδικού δικτύου (2017)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την με α.α. 6/2017  συνταχθείσα, από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, μελέτη, με προϋπολογισμό 49.984,40 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α., για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, η Γεωτεχνική Έκθεση και η 
Γεωτεχνική Περιγραφή της οποίας καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Καταρτίζει  τους  όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Φάβας Γεώργιος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Ιουνίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
























































































