
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-5-2020   6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 
σήμερα την 11ην του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 
Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
5922/7-5-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  5ο Η.Δ.
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» 

προϋπολογισμού 1.850.000,00 € με Φ.Π.Α. με διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού άνω των ορίων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 
παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, 
Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Χανακούλας Αθανάσιος, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Μαρούδας 
Δημήτριος-Κωνσταντίνος. 

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Χαροκόπος Παντελής  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη          Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Γκιζελή Αλίκη         Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία        Χανακούλας Αθανάσιος 
Ζερβός Νικόλαος         Κανελλάκης Νικόλαος 
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική        Καβαλάρης Ιωάννης 
Παπαχρόνης Γεώργιος        Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 77/11-5-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και 
Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 
Γεώργιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 18318/13-
3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-2020) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζέππου-
Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, 
Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, 
Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:
Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου, για την 

εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, η οποία έχει ως ακολούθως:
Σύμφωνα με το N. 3979/2011 αρ. 61 και την τροποποίηση αυτού με το αρ. 178 του N. 4635/2019 καλείται 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του N. 4412/2016 (Α΄ 147). Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.

Για τη διατήρηση και ενίσχυση του πρασίνου του δήμου, απαιτείται πλέον των δυνατοτήτων του μόνιμου 
προσωπικού η σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» οι 
εργασίες της οποίας θα εκτελεστούν σε όλη την έκταση του δήμου. Η σύμβαση θα γίνει μετά από διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων, τους όρους του οποίου θα καθορίσει με απόφασή 
της η Οικονομική Επιτροπή. 

 Οι εκτάσεις που απαιτούν συντήρηση και βελτίωση του πρασίνου είναι οι παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 



(στρέμματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΚΤΙΡΙΑ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ 8,1
ΑΛΣΗ-ΠΑΡΚΑ 350,6
ΠΛΑΤΕΙΕΣ 68,2
Π. ΧΑΡΕΣ 23,7
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΝΗΣΙΔΕΣ, ΠΑΡΤΕΡΙΑ, ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ, ΚΛΠ) 115,5
ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΥΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2,25
ΣΧΟΛΕΙΑ 10,0
ΣΥΝΟΛΟ 578,35

Από τις παραπάνω εκτάσεις οι αρδευόμενες και μη αρδευόμενες έχουν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ στρέμματα

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 234,15
ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 344,20
ΣΥΝΟΛΟ 578,35

Από τις αρδευόμενες εκτάσεις τα 126,14 στρέμματα αφορούν χλοοτάπητες.

Επίσης το μήκος των δενδροστοιχιών υπολογίζεται ως εξής:
 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Χιλιόμετρα
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 74,5
ΨΥΧΙΚΟ 60
ΦΙΛΟΘΕΗ 86
ΣΥΝΟΛΟ 220,50

Αναλόγως των ως άνω εκτάσεων απαιτείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών ένας ελάχιστος 
αριθμός εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το πράσινο. 



                      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιαν. Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ
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Το προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο δήμο αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ 8
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΩΝ 1
ΥΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (4 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ και 2 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

6

ΣΥΝΟΛΟ 21

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν επαρκεί το προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών που 
απαιτούνται.
  
Αντικείμενο του διαγωνισμού

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη αφορά τη συντήρηση και τη βελτίωση του πρασίνου των αλσών, πλατειών, νησίδων, 
δενδροστοιχιών, παιδικών χαρών και λοιπών χώρων πρασίνου στην περιφέρεια του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 
Σαν εργασίες συντήρησης νοούνται όλες οι εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών αλλά και παράλληλα τη διατήρηση της 
αισθητικής και της ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου του Δήμου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως 
στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

Οι περιοχές που θα γίνουν οι εργασίες και οι εκτάσεις τους, παρατίθενται αναλυτικά σε χάρτη που 
επισυνάπτεται στη μελέτη. Οι περιοχές και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και μπορεί να 
τροποποιηθούν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της υπηρεσίας. 

Στην περιοχή εφαρμογής της μελέτης και όπου κριθεί από την υπηρεσία αναγκαίο μετά την έναρξη της 
εφαρμογής της, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

2. ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (cpv 77310000-6)

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

Α. Συντήρηση πρασίνου πεζοδρομίων
Η εργασία περιλαμβάνει συντήρηση πρασίνου πεζοδρομίων και συγκεκριμένα περιποίηση της υπάρχουσας 
βλάστησης (θάμνοι & δένδρα), καθαρισμό της λεκάνης άρδευσης από ζιζάνια και απορρίμματα που μαζεύονται 
εκεί, κοπή βλαστών ώστε να μην ενοχλούν τη διέλευση πεζών και οχημάτων και τη σήμανση, καθαρισμό 
πεζοδρομίων, τοιχίων και κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων από χόρτα, χώματα και αδρανή υλικά. 

Β. Συντήρηση χλοοταπήτων στην οποία περιλαμβάνεται καθαρισμός χλοοτάπητα, κούρεμα, άρδευση και 
λίπανση.



Γ. Συντήρηση χώρων φυτών (άλση, πάρκα, νησίδες, κλπ) στην οποία περιλαμβάνεται ο καθαρισμός χώρου 
φυτών, η άρδευση, διαμόρφωση θάμνων , φυτεύσεις (συμπληρωματικές ή νέες φυτεύσεις) και βοτάνισμα.

Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε 36 μήνες ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου. Ό,τι 
δε συμπεριλαμβάνεται στην υπό σύνταξη μελέτη ορίζεται από τις Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
για τα έργα πρασίνου. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών». 
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 εδάφια 6 & 9 του παραπάνω νόμου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α’ και στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Β’ σύμφωνα με τα οποία τα 
αντικείμενα των υπηρεσιών που περιγράφονται στη μελέτη και τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα του 
ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ με κωδικό cpv 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση 
χώρων πρασίνου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.850.000,00 € με ΦΠΑ και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 
35.6262.0059 του προϋπολογισμού του έτους 2020 κατά 50.000,00 €, το προϋπολογισμού του έτους 2021 
κατά 700.000,00 € και τον προϋπολογισμού του έτους 2022 κατά 700.000,00 € και τον προϋπολογισμό του 
έτους 2023 κατά 400.000,00 €.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 εδάφια 6 & 9,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 61  το N. 3979/2011 και 

την τροποποίηση αυτού με το άρθρο του 178 του N. 4635/2019,
6. Τους προϋπολογισμούς των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :
α) Την αλλαγή του ποσού του τίτλου από 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α. στο ορθό 1.850.000,00 € με 

Φ.Π.Α. και 

β) Την εκτέλεση της εργασίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» προϋπολογισμού 
1.850.000,00 € με Φ.Π.Α. με διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων 



σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών» και ειδικότερα με το άρθρο 2, 
παρ. 1 εδάφια 6 & 9 του ίδιου νόμου.

       Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11-5-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό,20-5-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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