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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 
2014-Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της µελέτης «Εκπόνηση 
ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης ειδικού κτηρίου κλειστού γυµναστηρίου 
ΙΩΝΙΚΟΥ» µε Α.Μ. 78/14 προϋπολογισµού 4.450,00 €»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
16.6.2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
10605/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 104/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  11144/19-6-2014 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 16.6.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 10/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
11. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
12. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 

13.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
14. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
15. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
16. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
17. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
19. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
20.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
21. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
22. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
23 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
 

24. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
25. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
27.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
28.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
32. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
33. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (αποχώρησε µετά  το 

7ο θέµα της Η.∆.) 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                 Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
                                                                             Κότσιρας Παύλος                                                 
                                                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσµά Σταυρούλα 
 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πολίτης Σταύρος     
                                                                             Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΩΡ9ΜΩΗΓ-7ΗΛ



 3 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                              
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος                                        
Γραµµένος Σπυρίδων                                          
Κοσκολέτος Σωτήριος 
  
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 7ου θέµατος και επαναπροσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την 

ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της .Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. θεµάτων. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της  κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 6ο  

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

6ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο   Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 9187/22-5-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Θέµα : Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος-Έγκριση τρόπου εκτέλεσης 

της µελέτης «Εκπόνηση ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης ειδικού 

κτηρίου κλειστού γυµναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΥ» µε Α.Μ. 78/14 

προϋπολογισµού 4.450,00€. 

  

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθµ. 74/14 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίνεται η δηµιουργία του Κ.Α. 15.7411.001 µε τίτλο «Εκπόνηση 

ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης ειδικού κτηρίου κλειστού γυµναστηρίου 

ΙΩΝΙΚΟΥ» ποσού 4.450,00€. 

2. Το εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 2014 στο οποίο δεν 

προβλέπεται η αντίστοιχη µελέτη. 

3. Το υπ’ αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

4. Την υπ’ αριθµ. 10/2013 Εγκύκλιο ∆15γ/οικ./3676/4-3-2013 περί ορίων 

αµοιβών µελετών του ΥΠ.Ι.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε. 
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5. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και συγκεκριµένα το 

άρθρο 65 παρ.1 σύµφωνα µε τον οποίο «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει 

για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ 

του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή 

το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και το άρθρο 72, 

σύµφωνα µε το οποίο « Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 

εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 

δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις, (….)».  

6. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και συγκεκριµένα το 

άρθρο 65 παρ.5 σύµφωνα µε τον οποίο : 

«Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 

εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο 

αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 

περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως εκ τούτου, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ α’ βαθµού, έχει 

γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του 

οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέµατα, που βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 

αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. 

 

Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων και επειδή: 

•  Για την σύνταξη της Η/Μ µελέτης του κλειστού γυµναστηρίου του Ιωνικού 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις δεδοµένου ότι ανήκει στην κατηγορία ειδικών 

κτηρίων (Γυµναστήριο) και υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις σε θέµατα 

ηλεκτροφωτισµού λόγω κάλυψης των αγώνων και από τηλεοπτικά συνεργεία 

καθώς και σε θέµατα πυρασφάλειας καθώς κατά τη διάρκεια αγώνων ο 

πληθυσµός του κτηρίου µπορεί να υπερβεί τα χίλια (1000) άτοµα, 
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• Με το υπ’ αριθµ. 2656/2298/16-01-14 (Α∆Α Β1Ψ4ΟΡ1Κ-Υ48) έγγραφο 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής έχει δοθεί προσωρινή άδεια και 

αντίστοιχη προθεσµία έξι (6) µηνών ήτοι µέχρι 30-6-2014 για την 

συµµόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του γυµναστηρίου µε τις 

προδιαγραφές που απαιτούνται για την οριστική αδειοδότηση.  

 

παρακαλούµε όπως εγκρίνετε λόγω και του επείγοντος του θέµατος σύµφωνα µε το 

άρθρο 65 παρ. 5 του 3852/10 «Καλλικράτης» : 

• Την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος 2014 µε την εγγραφή της εν 

θέµατι µελέτης στην κατηγορία Ζ’ Μελέτες του τεχνικού προγράµµατος 2014. 

• Τον προτεινόµενο τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω µελέτης «µε απευθείας 

ανάθεση, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης 

µελετών (Ν. 3316/2005) σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικά γραφεία Α’ ή Β’ 

τάξης πτυχίου,  εφόσον η προεκτιµούµενη αµοιβή της µελέτης δεν 

υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου 

αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία 

µελέτης» σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – 

Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αναφέρεται ότι:«…για 

υπηρεσίες του πεδίου εφαρµογής του Ν.3316/2005 (µελέτη και παροχή 

υπηρεσιών) τα ισχύοντα σήµερα χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται 

από τις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και του άρθρου 209, του 

Ν. 3463/06) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114Α΄) δεν υφίσταται 

καµία τροποποίηση».  

 
Σηµειώνεται ότι η προσωρινή άδεια λειτουργίας λήγει στις 30-6-2014 και προκειµένου 

να εκτελεστούν οι µελέτες και εργασίες που απαιτούνται για την συµµόρφωση µε τις 

προδιαγραφές πρέπει να γίνουν στο µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. 

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 

Συνηµµένα : 1. Η υπ’ αριθµ. 2656/2298/16-01-14 (Α∆Α Β1Ψ4ΟΡ1Κ-Υ48) 
προσωρινή άδεια του κλειστού Γυµναστηρίου. 

2. Το υπ’ αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – 
Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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• Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. κ. Μ.Κουτσάκης εισηγήθηκε το θέµα. Ο Πρόεδρος του 

«Ιωνικού» κ. Α.Κόντος παρενέβη, τονίζοντας το κατεπείγον της ψήφισης του 
θέµατος. Ο κ. ∆.Κανταρέλης αναφέρθηκε στο ιστορικό του θέµατος, 
διευκρινίζοντας ότι υπερψηφίζει, αν και γενικά αντίθετος στις απευθείας 
αναθέσεις, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέµατος. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε την εισήγηση σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση, τα στοιχεία του 
σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 5 και 72 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας) 
• Την υπ’ αριθµ. 74/14 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• Το εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 2014 στο οποίο δεν 

προβλέπεται η αντίστοιχη µελέτη. 

• Το υπ’ αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Την υπ’ αριθµ. 10/2013 Εγκύκλιο ∆15γ/οικ./3676/4-3-2013 περί ορίων 

αµοιβών µελετών του ΥΠ.Ι.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3316/05. 

 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου 

έτους 2014 µε την εγγραφή της µελέτης µε τίτλο «Εκπόνηση 

ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης ειδικού κτηρίου κλειστού γυµναστηρίου 

ΙΩΝΙΚΟΥ» στην κατηγορία Ζ’ («Μελέτες») του Τεχνικού Προγράµµατος 

έτους 2014. 

 

2. Εγκρίνει τον προτεινόµενο τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω µελέτης, ήτοι 

την εκτέλεση αυτής «µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών (Ν. 3316/2005), σε 
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πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικά γραφεία Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου,  εφόσον 

η προεκτιµούµενη αµοιβή της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 

τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης 

που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης» σύµφωνα µε 

το υπ’ αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Γενική ∆ιεύθυνση 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αναφέρεται ότι:«…για υπηρεσίες του 

πεδίου εφαρµογής του Ν.3316/2005 (µελέτη και παροχή υπηρεσιών) τα 

ισχύοντα σήµερα χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και του άρθρου 209, του Ν. 

3463/06) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114Α΄) δεν υφίσταται 

καµία τροποποίηση».  

 

 
Σηµειώνεται ότι η προσωρινή άδεια λειτουργίας λήγει στις 30-6-2014 και προκειµένου 

να εκτελεστούν οι µελέτες και εργασίες που απαιτούνται για την συµµόρφωση µε τις 

προδιαγραφές πρέπει να γίνουν στο µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   104/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Βασιλόπουλος Αριστείδης 
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Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού/Γραφείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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