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Προς :  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

ΘΕΜΑ:  «Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με 
ιδιώτη για την «Υπηρεσία υλοτόμησης δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους 
με γερανοφόρο όχημα»». 
 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας, για το 2018, υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 

35.6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δέντρων σε κοινόχρηστους 

χώρους με γερανοφόρο όχημα» και με πίστωση 8.000,00 Ευρώ από ίδια έσοδα.   

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) «για την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών ,καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 

που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (Α’64), σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006). Με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας 

αυτές παρέχονται». 

Ο Δήμος Βέροιας χρειάζεται να εκτελέσει σειρά εργασιών, για χρονικό 

διάστημα 3 μηνών, όπως υλοτομίες μεγάλων δένδρων, κλαδεύσεις και αποκοπές 

βραχιόνων μεγάλης διαμέτρου, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και 

παρουσιάζουν κίνδυνο λόγω της κατάστασης και της θέσης τους. 

Ειδικότερα εγκυμονούν κινδύνους για διερχόμενους πολίτες, οχήματα, κτίρια 

κλπ., λόγω θραύσης κλάδων από ισχυρούς ανέμους. 

Η κλάδευση ή η κοπή μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων, που βρίσκονται 

πολλές φορές σε δυσπρόσιτα σημεία, αποτελεί μια εργασία δύσκολη, τεχνική, 

επικίνδυνη και η οποία απαιτεί έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό (υλοτόμους, 

εναερίτες, χειριστές μηχανημάτων, κλπ.) και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα.  

1) Στην υπηρεσία μας κατατίθεται πλήθος αιτήσεων πολιτών για εργασίες 

πρασίνου πέραν αυτών που πραγματοποιεί με πρόγραμμα το τμήμα. Οι παραπάνω 

υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι, όπως ανάλογα και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του 



Δήμου, να εκτελούν και τις υπηρεσίες παραλαβής εργασιών των αρμοδιοτήτων τους. 

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είναι : 

ΥΕ Εργάτες Κήπων – 5 

ΔΕ Δενδροκηπουρών – 2 

 

2) Το Τμήμα Πρασίνου – Δασών του Δήμου Βέροιας δε διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό (υλοτόμους) και την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδομή (το υπάρχον καλαθοφόρο όχημα του Δήμου, λόγω της 

περιορισμένης έκτασης του βραχίονα του, δεν μπορεί να προσεγγίσει και να 

κρατήσει τα παραπάνω δένδρα με ασφάλεια για το προσωπικό), για την 

εκτέλεση αυτών των εργασιών. 

Επομένως ο Δήμος Βέροιας πρέπει να εκτελέσει τις περιγραφόμενες εργασίες 

με σύναψη σύμβασης με ιδιώτη. 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006), 

3. Την παραπάνω εισήγηση 

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

 
Υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την Υπηρεσία υλοτόμησης 
δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα. 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας 
 
 
 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 
 
 

 

 


