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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες του πίνακα και ως προς το λεκτικό του αύξοντα 

αριθμού 34) 

         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3742/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 10ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου Α) για τον 
προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2019 ποσού ύψους εκατόν εξήντα πέντε 
χιλιάδων πεντακόσια σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (165.540,00€) και  Β) για την 
κοπή των καλαμιώνων στον υγρότοπο της, ποσού ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (10.000,00€). 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει, 
2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας», όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010  (Α΄87) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

7. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

8. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει 

9. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
10. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

11. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

12. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει, 

13. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

14. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

15. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

16. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή 
του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-
05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής,   

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
19. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

20. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής», 

21. Την υπ’ αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ : ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ΑΔΑ: ΩΚΒΩ7Λ7-ΛΑΛ



 

 3 

22. Την υπ’ αριθ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

23. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», 

24. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

25. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 114) 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει   με το  ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-
2017 και το ΦΕΚ  Β΄ 114/29-12-2017. 

26. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
“Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

27. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

28. Τη με αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(β’ 2677) «Τεχνικέσ λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Δ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

29. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3468/30-05-2017 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) και το υπ’ αρ. πρωτ. 
3778/21-07-2017 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί: 
«Ενημέρωση για δημοσίευση διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στο ΦΕΚ», 

30. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. Την υπ’ αριθ. 236/2018 (ΑΔΑ : ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

32. Τα αναφερόμενα στο άρθρ. 186 κεφ. Ζ΄του Ν . 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 
3172/2003, βάσει των οποίων οι Περιφέρειες έχουν αρμοδιότητα για την οργάνωση και τον 
συντονισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων, που αποβλέπουν στην προστασία και την 
προαγωγή της υγείας των πολιτών, η οποία αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη της Πολιτείας, 
συνεπώς η εν λόγω δαπάνη, ως συμβάλλουσα στην επίτευξη του σκοπού αυτού, αφού αφορά 
στην πρόληψη ασθενειών οφειλόμενων στα κουνούπια, είναι  πλήρως λειτουργική για την 
Περιφέρεια. 

33. Το υπ’ αρ. οικ. 3130/02-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου Π.Ε. Δυτ. Αττικής με θέμα: «Κοπή των καλαμιών στην περιοχή της Ψάθας». 

34. Το με αρ. οικ/2856/Φ.Ε./7-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε.Δ.Α. στην ορθή 
του επανάληψη με θέμα: «Αποστολή επικαιροποιημένης μελέτης για την εργασία: 
“Προληπτικός καθαρισμός, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά 
μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. 2019 προϋπολογισμού 165.540,00€” και 
αναφέρει τα εξής: «Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών  (αρ. πρωτ. οικ/205238/19-10-2018 
έγγραφό σας, το με αρ. πρωτ. 2379/29-10-2018 έγγραφό μας) και κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την επικαιροποιημένη μελέτη της εργασίας του 
θέματος που περιλαμβάνει 

 Τεχνική Περιγραφή 
 Προϋπολογισμό Εργασιών 
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 Τιμολόγιο Εργασιών 
 Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 
35. Το γεγονός ότι με τις εργασίες προληπτικού καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης 

ξηρής φυτικής  βλάστησης κατά μήκος του οδικού επιτυγχάνονται η προστασία του 
περιβάλλοντος από πυρκαγιές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στους 
οδικούς άξονες, η ύπαρξη ξηρής φυτικής βλάστησης και σκουπιδιών αυξάνουν τον κίνδυνο 
έναρξης πυρκαγιών. Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η 
αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Οι οδικοί άξονες παραδίδονται απαλλαγμένοι από 
σκουπίδια, ξένα αντικείμενα καθώς και οτιδήποτε ενοχλεί την ορατότητα των οδηγών, με 
σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων. 

36. Ειδικότερα, στο συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων αναφέρονται εκτός των 
άλλων ότι: η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. έχει ως εξής: 133.500,00€ + 
32.040,00€=165.540,00€ και παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

α/α Είδος εργασίας 

Μονάδ
α 
μέ
τρ
ησ
ης 

Μήκος 
επέμβ
ασης 
οδικο

ύ 
δικτύ

ου 
(χλμ) 

Μέσο 
πλάτο

ς 
επέμβ
ασης 
εκατέ
ρωθεν 

της 
οδού 

(μ) 

Αριθμό
ς 
επε
μβ
άσε
ων 

Επιφάνεια 
επέμβ
ασης 
(στρ) 

Τιμή 
μον
άδα
ς (€) 

Μερική (€) 

1 

Βοτάνισμα χώρου 
φυτών με 

βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 

μηχάνημα 
πεζού χειριστή 

σε μη 
φυτευόμενους 

χώρους 

στρ 130 2,50 3 1.950,,00 35,00 68.250,00 

2 

Καθαρισμός χώρου 
φυτών και  
σχαρών 

φρεατίων 
ομβρίων  

υδροσυλλογής.  

στρ 130 2,50 3 1.950,00 25,00 48.750,00 

3 

Κλάδευση, δέντρων 
και θάμνων σε 
οποιοδήποτε 
ύψος από το 

έδαφος 

Κm 130   3   30,00 11.700,00 

4 

   Απόξεση φυτικών 
υλικών και 

χωμάτων, από 
νησίδες -

πεζοδρόμια και 
επάλειψη με 

επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμ

α. 

Κm 40   3   40,00 4.800,00 

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             133.500,00 

  
ΦΠΑ 24%                          32.040,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ             165.540,00 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
την έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου Α)για τον 
προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2019 ποσού ύψους εκατόν εξήντα πέντε 
χιλιάδων πεντακόσια σαράντα  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (165.540,00€) και  Β) 
για την κοπή των καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας, ποσού ύψους δέκα χιλιάδων 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (10.000,00€), δεδομένου ότι  με τις εργασίες προληπτικού 
καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης ξηρής φυτικής  βλάστησης κατά μήκος του οδικού 
επιτυγχάνονται η προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες 
που παρατηρούνται στους οδικούς άξονες, η ύπαρξη ξηρής φυτικής βλάστησης και σκουπιδιών 
αυξάνουν τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιών. Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και η αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Οι οδικοί άξονες παραδίδονται 
απαλλαγμένοι από σκουπίδια, ξένα αντικείμενα καθώς και οτιδήποτε ενοχλεί την ορατότητα των 
οδηγών, με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων. Επίσης η εν λόγω δαπάνη συμβάλλει  στην 
πρόληψη ασθενειών οφειλομένων στα κουνούπια. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει με επιμερισμό ανά έτος ως ακολούθως: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 2018 2019 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 06072 5152 0,01€ 175.539,99 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου Α)για τον 
προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2019 ποσού ύψους εκατόν εξήντα πέντε 
χιλιάδων πεντακόσια σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (165.540,00€) και  Β) για 
την κοπή των καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας, ποσού ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (10.000,00€), δεδομένου ότι με τις εργασίες προληπτικού 
καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης ξηρής φυτικής  βλάστησης κατά μήκος του οδικού 
επιτυγχάνονται η προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες 
που παρατηρούνται στους οδικούς άξονες, η ύπαρξη ξηρής φυτικής βλάστησης και σκουπιδιών 
αυξάνουν τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιών. Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και η αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Οι οδικοί άξονες παραδίδονται 
απαλλαγμένοι από σκουπίδια, ξένα αντικείμενα καθώς και οτιδήποτε ενοχλεί την ορατότητα των 
οδηγών, με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων. Επίσης η εν λόγω δαπάνη συμβάλλει  στην 
πρόληψη ασθενειών οφειλομένων στα κουνούπια. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει με επιμερισμό ανά έτος ως ακολούθως: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 2018 2019 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 06072 5152 0,01€ 175.539,99 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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