
 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 388/2016      ΘΕΜΑ :  «Παράταση του χρόνου 

ισχύος της εργασίας  « Ανανέωση- 

διαµόρφωση κόµης ψηλών δένδρων 

για λόγους ασφαλείας» και «Εργασίες 

κοπής δένδρων µε χρήση 

καλαθοφόρου οχήµατος». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   
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18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι ο ∆ήµος Θέρµης 
ανέθεσε την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης ψηλών 
δένδρων για λόγους ασφαλείας» - οµάδα Α και «Εργασίες κοπής δένδρων  µε χρήση 
καλαθοφόρου οχήµατος» - οµάδα Β’’ ως προς την οµάδα Β στον ανάδοχο µε την επωνυµία 
«Γεννάτος Θεοφάνης», µε το υπ’ αριθµό 45503/06-11-2015 συµφωνητικό αξίας 3.741,66 € 
µε ΦΠΑ 23%. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Με την υπ΄αριθµ. 427/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η ανάληψη της 
υποχρέωσης ,εγκρίθηκε η µελέτη µε α/α 15/2015 (∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου) και οι 
όροι διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Ανανέωση- διαµόρφωση κόµης ψηλών 
δένδρων για λόγους ασφαλείας και κοπή δένδρων µε χρήση καλαθοφόρου οχήµατος» µε 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά 
µονάδα προϋπολογισµού της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980. 
 
Με την υπ΄αριθµ. 477/14-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού για εργασίες του θέµατος, µε την 
οποία αναδείχθηκε µειοδότης για την οµάδα Β του προϋπολογισµού της µελέτης ανάδοχος µε 
τη επωνυµία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ». 
 
Με την Α.Π 42870/19-10-2015 ανακοίνωση έγινε κατακύρωση των υπηρεσιών και 
πρόσκληση υπογραφής σύµβασης προς την προαναφερόµενη επιχείρηση. 
 
Με το Α.Π 45503/6-11-2015 υπογράφτηκε το συµφωνητικό µεταξύ του ∆ηµάρχου Θέρµης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον κ. Γεννάτο Θεοφάνη του Πέτρου που εκπροσωπεί νόµιµα 
την επιχείρηση. 
  

Το καλαθοφόρο όχηµα που διαθέτει ο ∆ήµος, που είναι πολύ χαµηλών δυνατοτήτων, 
ακινητοποιήθηκε  λόγω σοβαρών τεχνικών προβληµάτων. Η κατασκευή του νέου 
καλαθοφόρου οχήµατος που προµηθεύτηκε ο ∆ήµος µε διαγωνισµό εντός του τρέχοντος 
έτους,  δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιµο για χρήση περίπου τέλος Ιανουαρίου 
2017. 

 
Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων που θα χρειαστεί η υπηρεσία να προβεί σε 
κοπές επικίνδυνων για την δηµόσια ασφάλεια  δένδρων ή κλαδιών δεν θα µπορεί να 
ανταποκριθεί επειδή δεν θα διαθέτει καλαθοφόρο όχηµα. 
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Με την από 12-10-2016 εισήγησή του το Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Θέρµης προτείνει τη χορήγηση της αιτούµενης 
παράταση του χρόνου ισχύος της εργασίας ως προς την οµάδα Β, για τέσσερις (4) µήνες 
από τη λήξη της σύµβασης δηλαδή ως τις 05/03/2017 χωρίς καµία µεταβολή του συνολικού 
συµφωνηθέντος τιµήµατος καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήµατα κοπής 
επικίνδυνων δέντρων και κλαδιών για την δηµόσια ασφάλεια σε έντονες καιρικές συνθήκες 
µέχρι την ολοκλήρωση της προθεσµίας του νέου καλαθοφόρου οχήµατος.  
 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 
3669/2008, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 
Χορηγεί παράταση της συνολικής προθεσµίας µέχρι 05/03/2017 (ήτοι τέσσερις  µήνες) για 
«Εργασίες κοπής δένδρων  µε χρήση καλαθοφόρου οχήµατος» σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου 
Θέρµης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 388/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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