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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Απόφαση για την αναγκαιότητα σύναψης συμβάσεων του Δήμου Βέροιας με παρόχους
υπηρεσίας προκειμένου να εκτελεσθούν υπηρεσίες απομάκρυνσης ανεπιθύμητης βλάστησης στα
διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας.

Ο Δήμος Βέροιας περιλαμβάνει στον προυπολογισμό του 2020 τις παρακάτω υπηρεσίες:
Α) Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας με Κ.Α. 35.6279.001.
Β) Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά με Κ.Α. 35.6279.002.
Γ) Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου με Κ.Α. 35.6279.003.
Δ) Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βεργίνας με Κ.Α. 35.6279.004.
Ε) Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος με Κ.Α. 35.6279.005.
Το Τμήμα Πρασίνου-Δασών με το ελάχιστο εργατικό δυναμικό, σε καμμία περίπτωση δεν

μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας,
πόσο μάλλον τους θερινούς μήνες.

Ο Δήμος Βέροιας όπως και κάθε Δήμος οφείλει να εξασφαλίσει στους κατοίκους της πόλης,
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και ευπρεπισμού στους
κοινόχρηστους χώρους, στα πάρκα, στους χώρους αναψυχής, στις αυλές των σχολείων, στους χώρους
των κοιμητηρίων, στις παιδικές χαρές κ.α.

Τους θερινούς μήνες προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη για ενίσχυση των αναλόγων υπηρεσιών,
προκειμένου να εξασφαλισθούν οι παραπάνω συνθήκες. Για παράδειγμα, απαιτείται εκτός των άλλων,
η κοπή χόρτων κατά μήκος των δημοτικών και κοινοτικών οδών σε όλη την έκταση του Δήμου, στους
πεδινούς και ορεινούς οικισμούς, στις αγροτικές οδούς για την πρόσβαση των αγροτών και στα κενά
δημοτικά οικόπεδα εντός της πόλης και των οικισμών. Όλα τα παραπάνω με στόχο την ασφαλή
κίνηση των διερχομένων οδηγών και πεζών καθώς και την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς (υποχρέωση που προκύπτει από την αρ.4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη ΦΕΚ 1346/Β΄).

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει κοπή χόρτων, ξυλωδών φυτών και βατών πρανούς ή
νησίδας. Με τον εξωραισμό αυτών των εκτάσεων και των διαδρομών απομακρύνεται και ο κίνδυνος
από τα ερπετά και τρωκτικά (φίδια, ποντίκια, σκορπιούς κα.), τα οποία βρίσκουν «φωλιά» σε χώρους
με βλάστηση δίπλα σε κατοικίες, πάρκα και παιδικές χαρές. Καθημερινές είναι οι μαρτυρίες των
κατοίκων για ανάλογα φαινόμενα.

Σε όλη αυτή την αέναη προσπάθεια κατά τους θερινούς μήνες το Τμήμα Πρασίνου-Δασών έχει
αναλάβει μέρος του έργου, που του αναλογεί, ανάλογα με τον εξοπλισμό και το προσωπικό του, είναι
όμως αδύνατον να ανταπεξέλθει.

Από τα παραπάνω στοιχεία και σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες, που επικρατούν στις
υπηρεσίες και υποδομές του Δήμου, οι οποίες συνεχώς αποδυναμώνονται, η εξυπηρέτηση όλων των
προναφερομένων αναγκών μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με τη συνδρομή ιδιωτικών εξωτερικών
συνεργείων.

Με βάση όλα τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την



αναγκαιότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους, στο συγκεκριμένο
τομέα, ανάλογα με τις ανάγκες, που προκύπτουν κάθε φορά από τις τοπικές συνθήκες, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά αλλά και από άποψη οικονομίας κλίμακας.
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