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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 

 

Από το Πρακτικό της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την  8η Αυγούστου 2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2022 (εκτός ημερήσιας διάταξης) 
Περίληψη  

 «Έγκριση του υπ΄ αριθμ.  42/2022 Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης και καθορισμός τρόπου 
ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δέντρων σε 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)» 

 
Στο Ληξούρι σήμερα 8η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου, δια ζώσης  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Γερ. & Αθηνάς 
Τζουγανάτου, 1ος όροφος) στην οδό Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με το άρθρο 
75 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 
78 του Ν.4954/2022,ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.5987/04-08-2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (4) και ονομαστικά: 
 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                   1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ                                                                         
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                   2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ                   
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                           3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ   

4.   ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                           (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 
                                         

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του 
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ.  42/2022 Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης και καθορισμός 
τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δέντρων σε 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)» και έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ.6048/8-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά 
, και  η οποία έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δέντρων σε λοιπούς κοινόχρηστους 

χώρους (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)» 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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1) Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), σε εφαρμογή του άρθρου 32 

παρ. 2γ. και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν 4782/21 για την υπηρεσία: «Κοπή 

και απομάκρυνση δένδρων κοιμητηρίων (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας  Ιανός 

2020)» 

2) Την έγκριση του αριθ.42/2022 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης 

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 στ), ζ) του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

(συμπληρώθηκε με το άρθρο 40 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α'/12-10-2020), το άρθρο 

206παρ.1 τουΝ.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 

1,2,26,53 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ. και του άρθρου 32Α του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

(λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του ν 

4782/21 . 

Από τις 17 έως 20/09/2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και 

ιδιαίτερα τα νησιά Κεφαλονιά & Ιθάκη και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο 

ισχυρός κυκλώνας με την επωνυμία “Ιανός”. Το φαινόμενο στο διάστημα αυτό 

προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και εντονότατες καταιγίδες με πολύ ισχυρές 

ηλεκτρικές εκκενώσεις, καθώς και ισχυρότατους ανέμους που κατά τόπους 

ξεπερνούσαν τα 11bf. 

Οι ζημιές που προξένησε ήταν πρωτόγνωρες, σε μεγάλη έκταση και που 

κυρίως αφορούν: 

• Ζημιές στο Οδικό Δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 

• Καταστροφές στις Δημοτικές Κτιριακές & Λοιπές Υποδομές (Σχολικά Κτίρια & 

Δημοτικά Καταστήματα, Αθλητικά Συγκροτήματα, Κοιμητήρια & λοιπές 

κατασκευές) 

• Ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες πολιτών (στέγες, στέγαστρα, περιφράξεις, 

μαντρότοιχοι, πτώσεις δέντρων, κατάκλιση οικιών με φερτά υλικά, κλπ) 

• Ζημιές στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον του Δήμου (άλση, αλσύλλια, 

δασικές περιοχές, ρέματα, ακτές, κλπ) 

Ειδικότερα, σε όλη του Δήμου Ληξουρίου σημειώθηκαν δεκάδες πτώσεις 

δέντρων και κλαδιών δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο, στους 

κοινόχρηστους χώρους, και στις λοιπές υποδομές του Δήμου. 

ΑΔΑ: 9ΕΡΓ46ΜΓ3Ξ-6ΩΔ



Με την αριθμ. 22873/26-3-2021 απόφαση απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου με το ποσό των € 

500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

Ο Δήμος Ληξουρίου  έχει υποχρέωση άμεσα να λάβει  όλα τα αναγκαία 

μέτρα και να προβεί  στις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια της πρόληψης και 

της αντιμετώπισης των πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων προκειμένου να 

προστατεύσει την ζωή, την υγεία και τη περιουσία των πολιτών. 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η υλοτόμηση δέντρων και κλάδευση βραχιόνων 

στο οδικό δίκτυο και κοινοχρήστους χώρους τα οποία εκτιμώνται μετά από 

αυτοψία ότι είναι επικίνδυνα σε μελλοντική θεομηνία (έντονα καιρικά 

φαινόμενα, δυνατοί άνεμοι, κλπ) για τη μείωση της εξάλειψης της πρόκλησης 

ατυχημάτων σε ανθρώπους και υποδομές που μπορούν να προκληθούν από 

ανεμοριψίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες.  

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ληξουρίου και η Αναθέτουσα Αρχή αυτού, η 

Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ. και του άρθρο 32Α του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 

2 του ν 4782/21 δύναται να προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των παραπάνωεργασιών-

υπηρεσιών,καθότιυφίστανταιειδικέςπεριστάσεις,λόγωκατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, και δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες. Ειδικότερα γίνεται η εφαρμογή των 

διαλαμβανομένων στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οποία 

εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής τουΝ4412/2016, όσον αφορά τα 

άρθρα: 22-παρ1 (χρήση ΕΣΗΔΗΣ), 36 (χρήση ΕΣΗΔΗΣ), 72 παρ.1-περ.α' (εγγύηση 

συμμετοχής), 79παρ. (1-4) (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και 221 

παρ.8,9 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων). 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως ισχύει  

2) Την Απόφαση 69/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΑ46ΜΓ3Ξ-ΚΒΖ) Δ.Σ. περί: "Έγκριση 3ης  

αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου 

οικονομικού έτους 2021 (αρ. 82/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»  

3) Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’). 

4)Την αριθ. πρωτ. 6895/18-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση του 
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Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, όπως 

παρατάθηκε με την αριθμ. 2072/17-3-2021 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:Ρ99Λ46ΜΤΛΒ-5Κ7)   όπως παρατάθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 2072/17-3-2021 απόφαση και με την αριθ. πρωτ 1491/15-3-2022 έως και 

17-9-2022 

5)Την αριθ. πρωτ. 7207/07-03-2017 (ΑΔΑ:Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) Εγκύκλιος με αρ. 10 

“Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών 

της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ 

βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και κατανομής πιστώσεων”. 

6)Την αριθ. πρωτ. 22873/26-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΞΥ46ΜΤΛ6-ΧΔ9) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, για την χρηματοδότηση του Δήμου 

Ληξουρίου του Ν. Κεφαλληνίας με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(500.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 

Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της 

Χώρας». Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα 

με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα 

υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 

εγκύκλιο. 

7)Τον υπ’ αριθμ. 42/2022 Φάκελο Δημοσίας Σύμβασης που συνέταξε η Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

8)Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,26,53 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ. και 

του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α')περί διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 2 του ν 4782/21. 

9)Tην άμεση και  κατά προτεραιότητα, ανάγκη αποκατάστασης με την υλοτόμηση 

δέντρων και κλάδευση βραχιόνων οι οποίοι εκτιμώνται μετά από αυτοψία ότι 

είναι επικίνδυνα σε μελλοντική θεομηνία (έντονα καιρικά φαινόμενα, δυνατοί 

άνεμοι, κλπ) για τη μείωση της εξάλειψης της πρόκλησης ατυχημάτων σε 

ανθρώπους και υποδομές που μπορούν να προκληθούν από ανεμοριψίες, 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την ανάγκη συγκέντρωσης και συλλογής των 

προϊόντων υλοτόμησης και τυχόν απορριμμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

πυρκαγιά, (π.χ. χαρτιά, γυαλιά, κ.α.) , την ανάγκη φόρτωσης των προϊόντων 
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υλοτόμησης είτε χειρωνακτικά όπου είναι εφικτό είτε μηχανικά, σε όχημα 

κατάλληλο για μεταφορά, την ανάγκη μεταφοράς των προϊόντων υλοτόμησης 

και εναπόθεσης τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης απορριμμάτων ενόψει και 

της φθινοπωρινής περιόδου 

10)Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως  ισχύει. 

                                                             Εισηγούμαστε 

1. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),σε εφαρμογή των άρθρων 26 και 

32 παρ.2γ.και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147Α') όπως ισχύουν.  

2. Την αποδοχή του αριθ.42/2022 Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης σύμφωνα με τα 

άρθρα 45 και 53 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α), 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
     (θετικές ψήφοι: 4)          

 

• Εγκρίνει τον αριθμ. 42/2022 φάκελο Δημόσιας Σύμβασης της υπηρεσίας  με 

τίτλο: «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δέντρων σε λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)»    

 

• Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης αυτής τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), σε 

εφαρμογή των άρθρων 26 και 32 παρ.2γ. και του άρθρου 32Α του 

Ν.4412/2016(ΦΕΚ147Α') 

 
       Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 210/2022. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                    Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 

                                                        

ΑΔΑ: 9ΕΡΓ46ΜΓ3Ξ-6ΩΔ


		2022-08-10T14:32:58+0300
	Athens




