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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 29/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 185/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών 
πιστώσεων για την εκτέλεση εργασιών-
παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια 
προµηθειών και την πληρωµή λοιπών 
δαπανών του ∆ήµου». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 31 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 19025/29/27-7-2017 
έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  και 6) Ανανιάδης Νικόλαος, 
µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) 
Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα 
κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) τις αριθ. πρωτ. 18800/25-7-2017 και 19130/28-7-2017 
εισηγήσεις  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)  την αριθ. πρωτ. 19017/27-7-
2017 εισήγηση  του Ιδιαιτέρου Γραφείου ∆ηµάρχου, γ) τις αριθ. πρωτ. 
19029/27-7-2017 και 19174/28-7-2017 εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών 
και δ) τις αριθ. πρωτ. 19109/28-7-2017 και 19258/31-7-2017 εισηγήσεις του 
Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (∆ΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
  

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης 

και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του προϋπολογισµού των οικονοµικών 

ετών 2017 και 2018, για την παρακάτω υπηρεσία µε στοιχεία: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) µε 
Φ.Π.Α.  

Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

02.30.6262.043 73.800,00 € 
συνολικά. 
17.898,60 € 
για το 2017. 
55.901,40 €  
για το 2018. 

97/2017 50324100-3 

 

Προς ενηµέρωση της Επιτροπής σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: 
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού και θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ως σήµερα. 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο 

ποσό των 73.800,00€ µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.30.6262.043 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΛΣΟΥΣ» του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2017 και 2018, κατά 

17.898,60€ για το 2017 και κατά 55.901,40 € για το 2018. 

 

Προς ενηµέρωση της Επιτροπής αναφέρουµε ότι η ανωτέρω 

συντήρηση δεν µπορεί να εκτελεσθεί από το προσωπικό του ∆ήµου για τους 

παρακάτω λόγους: 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το προς συντήρηση έργο κατασκευάσθηκε το 1998 – 2000. 

Για τα έτη από 2000 – 2004 το έργο συντηρούνταν από την εταιρεία 

κατασκευής του έργου. 

Για το έτος 2005 έγινε προσπάθεια το έργο να συντηρηθεί από το 

προσωπικό του ∆ήµου µε αποτέλεσµα λόγω µη επαρκούς προσωπικού και 

έλλειψης τεχνικών γνώσεων, οι εργασίες συντήρησης σχεδόν να 
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εγκαταλειφθούν. Το αποτέλεσµα ήταν οι αντλίες ανακυκλοφορίας & 

πυρόσβεσης και τα λοιπά µηχανήµατα να υποστούν βλάβες οι οποίες δεν 

µπορούσαν να επισκευασθούν από το προσωπικό του ∆ήµου και το έργο να 

βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το κόστος της 

επισκευής λόγω της µη συντήρησης ανήλθε σε ποσό πολύ µεγαλύτερο από 

το κόστος της τακτικής συντήρησης από το 2006 έως το 2010. 

Από το έτος 2006 έως και σήµερα οι εργασίες συντήρησης ανατέθηκαν 

µε δηµόσιο διαγωνισµό σε εξειδικευµένη εταιρεία συντήρησης και το έργο 

λειτουργούσε κανονικά και χωρίς προβλήµατα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

1. Ο ενιαίος Καλλικρατικός ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος έχει στις 

υπηρεσίες του έναν (1) Υδραυλικό και τέσσερεις (4) Ηλεκτρολόγους. 

Ο ένας και µοναδικός υδραυλικός (τελικοί πίνακες κατάταξης ΑΣΕΠ µε 

σύµβαση ορισµένου χρόνου) έχει αντικείµενο εργασίας τη συντήρηση και 

επισκευή όλων των αυτόµατων ποτισµάτων του πρασίνου στις πλατείες – 

πάρκα - κοινόχρηστους χώρους (τεµ. 40) και στις παιδικές χαρές (τεµ. 25) και 

τη συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των 

Σχολικών µονάδων (τεµ. 41) και δηµοτικών κτιρίων (τεµ.17). 

Οι Ηλεκτρολόγοι έχουν αντικείµενο εκτός της συντήρησης του φωτισµού 

των παραπάνω αναφεροµένων και τη συντήρηση - επισκευή του φωτισµού 

των δύο πόλεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο ο ∆ηµοτικός φωτισµός 

αριθµεί περίπου 3.000 φωτιστικά σώµατα. 

Το υπάρχον τεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 

παραπάνω αναφερόµενων εργασιών, εποµένως δεν δύναται να αναλάβει 

επιπροσθέτως τις εργασίες συντήρησης της λίµνης. 

2. Οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης της λίµνης, εκτός των 

λεπτοµερώς αναγραφόµενων στην τεχνική περιγραφή της Μελέτης, εργασιών 

τακτικής συντήρησης, από τον ανάδοχο του έργου της συντήρησης, 

εκτελούνται και όλες οι εργασίες επισκευών που κάθε φορά προκύπτουν σε 

όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα και δίκτυα άρδευσης – πυρόσβεσης 

του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας. Στην τεχνική περιγραφή έχουν αναφερθεί οι 

συνήθεις επισκευές χωρίς αυτό να αποκλείει την εµφάνιση και άλλων βλαβών. 

Αυτό συµβαίνει αφενός γιατί το νερό των γεωτρήσεων περιέχει πολλά 

άλατα, µε αποτέλεσµα τις καθαλατώσεις στα µηχανήµατα και σε όλες τις 

εγκαταστάσεις. Αφετέρου τα χηµικά που έπεφταν στη λίµνη (χλώριο, 

φωσφορικό οξύ και αλγιοκτόνο) για να διατηρείται το νερό καθαρό, έχουν 

διαβρώσει τα τοιχώµατά της, τις πτερωτές των αντλιών, τις σωληνώσεις, τα 
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µεταλλικά υδραυλικά εξαρτήµατα καθώς και τα εξαρτήµατα των ηλεκτρικών 

πινάκων. Επίσης προκαλείται εξωτερική οξείδωση των εξαρτηµάτων και των 

µηχανηµάτων που βρίσκονται στους χώρους του αντλιοστασίων, λόγω της 

υγρασίας. 

Τα προβλήµατα και οι βλάβες που δηµιουργούνται είναι ολοένα και 

περισσότερες λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων και διαφορετικές κάθε 

φορά, χωρίς να µπορεί να γίνει πρόβλεψη αυτών. 

Εποµένως γίνεται κατανοητό ότι λόγω του πλήθους των εργασιών που 

απαιτούνται, οι εργασίες συντήρησης της λίµνης δεν µπορούν να εκτελεσθούν 

από το υπάρχον µη επαρκές προσωπικό του ∆ήµου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, η συντήρηση για τη λειτουργία του 

έργου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυσύνθετη και απαιτούνται ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις από µεγάλη γκάµα τεχνικών για την επίλυση και 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν καθηµερινά. 

Συγκεκριµένα απαιτείται προσωπικό που να έχει εξειδίκευση ή εµπειρία 

στα κάτωθι αντικείµενα: 

1. Γνώση επισκευής ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης. 

2. Γνώσεις Αυτοµατισµών για τον έλεγχο, ρύθµιση, επισκευή κλπ των 

ηλεκτρονικών µερών & αυτοµατισµών των ηλεκτρικών πινάκων των 

αντλιών πυρόσβεσης, ανακυκλοφορίας λίµνης, σιντριβανιών, άρδευσης 

και γεωτρήσεων. 

3. Γνώσεις συντήρησης – επισκευής Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. 

4. Γνώσεις και εξοπλισµό (τόρνοι – φρέζες κλπ) για την επισκευή των 

αντλιών πυρόσβεσης και ανακυκλοφορίας. 

5. Γνώσεις ελέγχου, µετρήσεων και επισκευής µονοκαλωδιακού 

συστήµατος τηλε-ελέγχου – τηλε-χειρισµού αποµακρυσµένων 

αποκωδικοποιητών (piccolo) σε όλους τους εκτοξευτήρες 

πυροπροστασίας (79 τεµ), σε όλα τα συστήµατα άρδευσης και σε όλες 

τις γεωτρήσεις κλπ.  

6. Γνώσεις επισκευής και ρύθµισης εκτοξευτήρων πυροπροστασίας. 

7. Και τέλος ειδικές γνώσεις ρύθµισης, προγραµµατισµού και 

παρακολούθησης συστηµάτων PLC – SCADA, αφού όλα τα 

συστήµατα είναι ελεγχόµενα και προγραµµατιζόµενα µέσω υπολογιστή 

και επικοινωνούν µε τον κεντρικό υπολογιστή µε ασύρµατο δίκτυο. 

Ειδικά η συντήρηση – προγραµµατισµός – επισκευή του συστήµατος 

αυτού πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο να έχει 
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εκπαιδευτεί από τη συγκεκριµένη εταιρεία κατασκευής του συστήµατος 

αλλά και του προγράµµατος (γλώσσα µηχανής τεχνολογίας Motorola) 

για το συγκεκριµένο σύστηµα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω πιστεύουµε ότι το προσωπικό του ∆ήµου 

δεν επαρκεί για την εκτέλεση όλων αυτών των εργασιών και δεν έχει τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τον εξοπλισµό για να αναλάβει τις 

συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης. 

Η ανάθεση σε ιδιώτη ανάδοχο εξασφαλίζει την συντήρηση του 

συστήµατος από εξειδικευµένο προσωπικό, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί 

σωστά και µε ασφάλεια. 

Παρακαλούµε στην απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση και διάθεσης της πίστωσης για την εν λόγω υπηρεσίας, να 
καταγραφούν οι λόγοι µη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από το 
προσωπικό του ∆ήµου. 

 

Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 
Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
κ.λ.π.). 

 
        
Β) 
 
ΘΕΜΑ
:  

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (∆ΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Κ.Α. 
02.30.6661.001- ΕΤΟΥΣ 2017). 

 
  

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης 
και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2017, για την παρακάτω  προµήθεια  µε στοιχεία: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Προµήθεια  ειδών 
πυρασφάλειας κτιρίων του 
∆ήµου 
 

02.30.6661.001 19.500,00€ 
  

106/2017 35110000-8 

 

 

Προς ενηµέρωση της  Οικονοµικής  Επιτροπής σας γνωρίζουµε τα 
κάτωθι: 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  και θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

• Όλης  της  λοιπής  σχετικής   ισχύουσας   τρέχουσας  νοµοθεσίας  
(ευρωπαϊκής κι  εγχώριας)  τεχνικών  κανονισµών, προδιαγραφών και 
προτύπων ποιότητας  (πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO – DIN  κλπ),  κανονισµών  
τέχνης κι επιστήµης (ΤΟΤΕΕ   κλπ)  και διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων  
συµβάσεων  σε  ∆ήµους  (Ν. 4412/2016   κλπ). 

• Ειδικότερα  για  πυροσβεστήρες και περιβαλλοντικά θέµατα:   

o Προδιαγραφές, 

o K.Y.A. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52/2005), 

o Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄1218/2005), 

o Η  εγκύκλιος  του Υπουργείου Ανάπτυξης  Ιουλίου  2008, µε την 
οποία   γίνεται πλέον υποχρεωτική η τοποθέτηση ειδικού 
δακτυλίου µεταξύ κλείστρου και σώµατος στους πυροσβεστήρες 
χαµηλής πίεσης, ώστε να πιστοποιείται το άνοιγµα του 
πυροσβεστήρα.  

o Όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νοµοθεσία. 

• Ειδικότερα  για   τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας: 

• Πυροσβεστική ∆ιάταξη υπ' αριθ. 12/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1794) 
«Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας 
των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων-
εγκαταστάσεων», 

• Πυροσβεστική    ∆ιάταξη     υπ'   αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β' 1586)      
«Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις−  εγκαταστάσεις 
και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012  Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης», 

• Όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νοµοθεσία. 

 
Η συνολική δαπάνη για την  προµήθεια  προϋπολογίζεται στο ποσό των 

19.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.30.6661.001  του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017. Το CPV  
είναι: 35110000-8. 

Με τη µελέτη για την εν λόγω προµήθεια   προβλέπεται να γίνει  η 
προµήθεια µετά εργασιών εγκατάστασης / τοποθέτησης νέου  εξοπλισµού  για  
την συµπλήρωση του υφιστάµενου εξοπλισµού πυρασφάλειας / 
πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης  των κτιρίων του ∆ήµου  Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας. Κατ΄αυτόν τον τρόπο οι εγκαταστάσεις των κτιρίων αυτών  
θα καταστούν  συµβατές µε τις νέες πυροσβεστικές διατάξεις (της πρόσφατης 
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τελευταίας διετίας) καθώς και µε όλη τη σχετική ισχύουσα τρέχουσα 
νοµοθεσία πυρασφάλειας  και  πυρόσβεσης.  

Πρόκειται  για   προµήθεια  µετά των σχετικών εργασιών τοποθέτησης / 
εγκατάστασης  /συναρµολόγησης / απεγκατάστασης /αποσυναρµολόγησης / 
µεταφοράς /δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη). 

Η εν λόγω  προµήθεια  θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2017 και 
συγκεκριµένα έως 31-12-2017. 

Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπ/σµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών 
Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  κ.λ.π.). 

 
 

Γ) 
 
Θέµα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Παρακαλούµε όπως προβείτε στην έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και στην ψήφιση πίστωσης για τον Κ.Α 00.6111.001 ΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ∆ήµου έτους 2017, µε τίτλο «Αµοιβές Νοµικών και 

Συµβολαιογράφων» ποσού 1.860 eu (1.500 eu πλέον ΦΠΑ), που αφορά την 

αµοιβή του ∆ικηγορικού Γραφείου «∆ιονυσία Μουζάκη και Συνεργάτες», 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ   175/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

 
∆) 
 

Θέµα: Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια : «Συντήρηση και επισκευή 
οχηµάτων»  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Α.Μ.193/2015 

 
 

 Παρακαλούµε όπως σε επόµενη συνεδρίαση προχωρήσετε σε ψήφιση 

πίστωσης ποσού 931,17 € στον κωδικό 02.20.8313.001 µε τίτλο : “Αµοιβές 

και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ” , το οποίο αφορά τιµολόγιο παροχής 

υπηρεσιών υπ.΄αρίθµ. 14382/28-11-2016,της εταιρείας «ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.» . 

 
 
Ε) 
 

Θέµα: Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία : «Προµήθεια Τροφίµων και 
Γάλακτος του ∆ήµου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας» 

 
  Παρακαλούµε όπως σε επόµενη συνεδρίαση προχωρήσετε σε ψήφιση 

πίστωσης ποσού δέκα ευρώ (10€ ) για τον καθένα από τους   κάτωθι 

κωδικούς,  προκειµένου να προβούµε στην διενέργεια της Προµήθειας  : 

“Τροφίµων και Γάλακτος  ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας” ,για τα έτη 

2018-2019. 

Οι κωδικοί είναι οι εξής : 
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1/   10.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές – Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε. Τρέχον Υπόλοιπο 1.271,26€ 

2/   15.6063.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού 
προσωπικού (γάλα), Τρέχον Υπόλοιπο 3.173,05€ 

3/  15.6481.002 Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για την ανάπτυξη 
δοµής συσσιτίων, Τρέχον Υπόλοιπο 41.396,41€ 

 4/  15.6481.004 Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για τους Παιδικούς 
Σταθµούς, Τρέχον Υπόλοιπο 29.110,35 € 

5/   15.6699.003 Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για  τα ΚΑΠΗ, Τρέχον 
υπόλοιπο 12.464,11€ 

6/  15.6699.004 Προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό Παντοπωλείο, Τρέχον 
Υπόλοιπο 28.408,05€ 

7/    20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. Τρέχον Υπόλοιπο 
24.766,14€ 

8/    30.6063.004 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. Τρέχον Υπόλοιπο 
10.019,63€ 

9/    35.6063.002 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. Τρέχον Υπόλοιπο 
13.815,42€ 

10/ 45.6063.004 Λοιπές πρόσθετες παροχές  (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.), Τρέχον 
Υπόλοιπο  4.744,40€ 

11/ 60.6063.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού 
προσωπικού (γάλα), Τρέχον Υπόλοιπο 1.277,53€ 

12/ 60.6481.001 Προµήθεια τροφίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς, Τρέχον 
Υπόλοιπο 28.335,66 € 

13/  70.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές  (Λοιπά είδη συλλογικής 
σύµβασης -γάλα), Τρέχον Υπόλοιπο 5.899,44€  

 
 
ΣΤ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  
 

 

Σύµφωνα µε: 

• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016). 

• Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010 και του ν. 4013/2011 

όπως αυτές ισχύουν σήµερα. 

παρακαλούµε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφιση 

πίστωσης για τον παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα 

για την πληρωµή των τόκων υπερηµερίας.  

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  CPV 

1 02.00.6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 13.861,94 €  

  

ΑΔΑ: 6162ΩΗΓ-50Γ



 
Συν. Ενηµερωτικό Σηµείωµα Νοµικής Υπηρεσίας 
17717/13-7-17 Απόφαση ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών 1979/2017 Α.Ο.Ε.170/2017 Μη Άσκηση 
ένδικου µέσου 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ζ) 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιάθεση - δέσµευση πιστώσεων Κ.Α. ∆απανών προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

     Παρακαλείται η οικονοµική επιτροπή όπως σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 

1δ Ν. 3852/2010 ψηφίσει πιστώσεις για τους Κ.Α. ∆απανών όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 Α/Α 
Λογαριασµός 

ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό € 

1 15.8316.001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 14.858,31 

    
2 00.6053.020 

Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ υπερωριακής  
απασχόλησης Υπαλλήλων ειδικών θέσεων 50,00 

3 00.6053.021 
 Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης  
υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων 50,00 

     

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 173/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

(4η αναµόρφωση) αυξήθηκαν οι πιστώσεις για τους συγκεκριµένους Κ.Α. 

∆απανών στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις 

που καταγράφονται στο αριθ. 29/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια 

ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επιµέρους εισηγήσεις του κ. Προέδρου, 
είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 
του Ν. 3463/06, αυτές του Π.∆. 80/2016, αυτές του  Ν. 4013/2011 και του Ν. 
4412/2016, και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ει  οµόφωνα  
 

Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει (διαθέτει) τις πιστώσεις σε βάρος των κατά 

περίπτωση αναφεροµένων κωδικών του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικ. έτους 2017, ως εξής: 

 
Α) 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) µε 
Φ.Π.Α.  

Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

02.30.6262.043 73.800,00 € 
συνολικά. 
17.898,60 € 
για το 2017. 
55.901,40 €  
για το 2018. 

97/2017 50324100-3 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού και θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ως σήµερα. 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο 

ποσό των 73.800,00€ µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.30.6262.043 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΛΣΟΥΣ» του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2017 και 2018, κατά 

17.898,60€ για το 2017 και κατά 55.901,40 € για το 2018. 

 

Η ανωτέρω συντήρηση δεν µπορεί να εκτελεσθεί από το προσωπικό 

του ∆ήµου για τους παρακάτω λόγους: 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το προς συντήρηση έργο κατασκευάσθηκε το 1998 – 2000. 

Για τα έτη από 2000 – 2004 το έργο συντηρούνταν από την εταιρεία 

κατασκευής του έργου. 

Για το έτος 2005 έγινε προσπάθεια το έργο να συντηρηθεί από το 

προσωπικό του ∆ήµου µε αποτέλεσµα λόγω µη επαρκούς προσωπικού και 

έλλειψης τεχνικών γνώσεων, οι εργασίες συντήρησης σχεδόν να 

εγκαταλειφθούν. Το αποτέλεσµα ήταν οι αντλίες ανακυκλοφορίας & 

πυρόσβεσης και τα λοιπά µηχανήµατα να υποστούν βλάβες οι οποίες δεν 

µπορούσαν να επισκευασθούν από το προσωπικό του ∆ήµου και το έργο να 

βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το κόστος της 

επισκευής λόγω της µη συντήρησης ανήλθε σε ποσό πολύ µεγαλύτερο από 

το κόστος της τακτικής συντήρησης από το 2006 έως το 2010. 

Από το έτος 2006 έως και σήµερα οι εργασίες συντήρησης ανατέθηκαν 

µε δηµόσιο διαγωνισµό σε εξειδικευµένη εταιρεία συντήρησης και το έργο 

λειτουργούσε κανονικά και χωρίς προβλήµατα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

1. Ο ενιαίος Καλλικρατικός ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος έχει 

στις υπηρεσίες του έναν (1) Υδραυλικό και τέσσερεις (4) 

Ηλεκτρολόγους. 

Ο ένας και µοναδικός υδραυλικός (τελικοί πίνακες κατάταξης ΑΣΕΠ µε 

σύµβαση ορισµένου χρόνου) έχει αντικείµενο εργασίας τη συντήρηση και 

επισκευή όλων των αυτόµατων ποτισµάτων του πρασίνου στις πλατείες – 

πάρκα - κοινόχρηστους χώρους (τεµ. 40) και στις παιδικές χαρές (τεµ. 25) και 

τη συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των 

Σχολικών µονάδων (τεµ. 41) και δηµοτικών κτιρίων (τεµ.17). 

Οι Ηλεκτρολόγοι έχουν αντικείµενο εκτός της συντήρησης του φωτισµού 

των παραπάνω αναφεροµένων και τη συντήρηση - επισκευή του φωτισµού 

των δύο πόλεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο ο ∆ηµοτικός φωτισµός 

αριθµεί περίπου 3.000 φωτιστικά σώµατα. 
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Το υπάρχον τεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 

παραπάνω αναφερόµενων εργασιών, εποµένως δεν δύναται να αναλάβει 

επιπροσθέτως τις εργασίες συντήρησης της λίµνης. 

2. Οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης της λίµνης, εκτός των 

λεπτοµερώς αναγραφόµενων στην τεχνική περιγραφή της Μελέτης, εργασιών 

τακτικής συντήρησης, από τον ανάδοχο του έργου της συντήρησης, 

εκτελούνται και όλες οι εργασίες επισκευών που κάθε φορά προκύπτουν σε 

όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα και δίκτυα άρδευσης – πυρόσβεσης 

του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας. Στην τεχνική περιγραφή έχουν αναφερθεί οι 

συνήθεις επισκευές χωρίς αυτό να αποκλείει την εµφάνιση και άλλων βλαβών. 

Αυτό συµβαίνει αφενός γιατί το νερό των γεωτρήσεων περιέχει πολλά 

άλατα, µε αποτέλεσµα τις καθαλατώσεις στα µηχανήµατα και σε όλες τις 

εγκαταστάσεις. Αφετέρου τα χηµικά που έπεφταν στη λίµνη (χλώριο, 

φωσφορικό οξύ και αλγιοκτόνο) για να διατηρείται το νερό καθαρό, έχουν 

διαβρώσει τα τοιχώµατά της, τις πτερωτές των αντλιών, τις σωληνώσεις, τα 

µεταλλικά υδραυλικά εξαρτήµατα καθώς και τα εξαρτήµατα των ηλεκτρικών 

πινάκων. Επίσης προκαλείται εξωτερική οξείδωση των εξαρτηµάτων και των 

µηχανηµάτων που βρίσκονται στους χώρους του αντλιοστασίων, λόγω της 

υγρασίας. 

Τα προβλήµατα και οι βλάβες που δηµιουργούνται είναι ολοένα και 

περισσότερες λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων και διαφορετικές κάθε 

φορά, χωρίς να µπορεί να γίνει πρόβλεψη αυτών. 

Εποµένως γίνεται κατανοητό ότι λόγω του πλήθους των εργασιών που 

απαιτούνται, οι εργασίες συντήρησης της λίµνης δεν µπορούν να εκτελεσθούν 

από το υπάρχον µη επαρκές προσωπικό του ∆ήµου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, η συντήρηση για τη λειτουργία του 

έργου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυσύνθετη και απαιτούνται ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις από µεγάλη γκάµα τεχνικών για την επίλυση και 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν καθηµερινά. 

Συγκεκριµένα απαιτείται προσωπικό που να έχει εξειδίκευση ή εµπειρία 

στα κάτωθι αντικείµενα: 

 

1)Γνώση επισκευής ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης. 

2) Γνώσεις Αυτοµατισµών για τον έλεγχο, ρύθµιση, επισκευή κλπ των 

ηλεκτρονικών µερών & αυτοµατισµών των ηλεκτρικών πινάκων των 
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αντλιών πυρόσβεσης, ανακυκλοφορίας λίµνης, σιντριβανιών, άρδευσης 

και γεωτρήσεων. 

3) Γνώσεις συντήρησης – επισκευής Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. 

4) Γνώσεις και εξοπλισµό (τόρνοι – φρέζες κλπ) για την επισκευή των 

αντλιών πυρόσβεσης και ανακυκλοφορίας. 

5) Γνώσεις ελέγχου, µετρήσεων και επισκευής µονοκαλωδιακού 

συστήµατος τηλε-ελέγχου – τηλε-χειρισµού αποµακρυσµένων 

αποκωδικοποιητών (piccolo) σε όλους τους εκτοξευτήρες 

πυροπροστασίας (79 τεµ), σε όλα τα συστήµατα άρδευσης και σε όλες 

τις γεωτρήσεις κλπ.  

6) Γνώσεις επισκευής και ρύθµισης εκτοξευτήρων πυροπροστασίας. 

7) Και τέλος ειδικές γνώσεις ρύθµισης, προγραµµατισµού και 

παρακολούθησης συστηµάτων PLC – SCADA, αφού όλα τα συστήµατα 

είναι ελεγχόµενα και προγραµµατιζόµενα µέσω υπολογιστή και 

επικοινωνούν µε τον κεντρικό υπολογιστή µε ασύρµατο δίκτυο. Ειδικά η 

συντήρηση – προγραµµατισµός – επισκευή του συστήµατος αυτού 

πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο να έχει 

εκπαιδευτεί από τη συγκεκριµένη εταιρεία κατασκευής του συστήµατος 

αλλά και του προγράµµατος (γλώσσα µηχανής τεχνολογίας Motorola) για 

το συγκεκριµένο σύστηµα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το προσωπικό του ∆ήµου 

δεν επαρκεί για την εκτέλεση όλων αυτών των εργασιών και δεν έχει τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τον εξοπλισµό για να αναλάβει τις 

συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης. 

Αντιθέτως, η ανάθεση σε ιδιώτη ανάδοχο εξασφαλίζει την συντήρηση του 

συστήµατος από εξειδικευµένο προσωπικό, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί 

σωστά και µε ασφάλεια. 

 

• Με την έναρξη του οικονοµικού έτους  2018 πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα η απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης κατά το µέρος που αφορά στην εναποµείνασα 

πίστωση για την δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 

αυτού, ήτοι για ποσό 55.901,40 €.  

 
Β) 
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Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Προµήθεια  ειδών 
πυρασφάλειας κτιρίων του 
∆ήµου 
 

02.30.6661.001 19.500,00€ 
  

106/2017 35110000-8 

 

 
 
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  και θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

• Όλης  της  λοιπής  σχετικής   ισχύουσας   τρέχουσας  νοµοθεσίας  
(ευρωπαϊκής κι  εγχώριας)  τεχνικών  κανονισµών, προδιαγραφών και 
προτύπων ποιότητας  (πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO – DIN  κλπ),  κανονισµών  
τέχνης κι επιστήµης (ΤΟΤΕΕ   κλπ)  και διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων  
συµβάσεων  σε  ∆ήµους  (Ν. 4412/2016   κλπ). 

• Ειδικότερα  για  πυροσβεστήρες και περιβαλλοντικά θέµατα:   

o Προδιαγραφές, 

o K.Y.A. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52/2005), 

o Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄1218/2005), 

o Η  εγκύκλιος  του Υπουργείου Ανάπτυξης  Ιουλίου  2008, µε την 
οποία   γίνεται πλέον υποχρεωτική η τοποθέτηση ειδικού 
δακτυλίου µεταξύ κλείστρου και σώµατος στους πυροσβεστήρες 
χαµηλής πίεσης, ώστε να πιστοποιείται το άνοιγµα του 
πυροσβεστήρα.  

o Όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νοµοθεσία. 

• Ειδικότερα  για   τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας: 

• Πυροσβεστική ∆ιάταξη υπ' αριθ. 12/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1794) 
«Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας 
των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων-
εγκαταστάσεων», 

• Πυροσβεστική    ∆ιάταξη     υπ'   αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β' 1586)      
«Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις−  εγκαταστάσεις 
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και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012  Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης», 

• Όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νοµοθεσία. 

 
Η συνολική δαπάνη για την  προµήθεια  προϋπολογίζεται στο ποσό των 

19.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.30.6661.001  του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017. Το CPV  
είναι: 35110000-8. 

Με τη µελέτη για την εν λόγω προµήθεια   προβλέπεται να γίνει  η 
προµήθεια µετά εργασιών εγκατάστασης / τοποθέτησης νέου  εξοπλισµού  για  
την συµπλήρωση του υφιστάµενου εξοπλισµού πυρασφάλειας / 
πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης  των κτιρίων του ∆ήµου  Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας. Κατ΄αυτόν τον τρόπο οι εγκαταστάσεις των κτιρίων αυτών  
θα καταστούν  συµβατές µε τις νέες πυροσβεστικές διατάξεις (της πρόσφατης 
τελευταίας διετίας) καθώς και µε όλη τη σχετική ισχύουσα τρέχουσα 
νοµοθεσία πυρασφάλειας  και  πυρόσβεσης.  

Πρόκειται  για   προµήθεια  µετά των σχετικών εργασιών τοποθέτησης / 
εγκατάστασης  /συναρµολόγησης / απεγκατάστασης /αποσυναρµολόγησης / 
µεταφοράς /δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη). 

Η εν λόγω  προµήθεια  θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2017 και 
συγκεκριµένα έως 31-12-2017. 
 
Γ) 

 

∆ιάθεση πίστωσης στον Κ.Α 00.6111.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικ. έτους 2017, µε τίτλο «Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων», ποσού 

1.860,00 €  (1.500 € πλέον ΦΠΑ), που αφορά στην αµοιβή του ∆ικηγορικού 

Γραφείου «∆ιονυσία Μουζάκη και Συνεργάτες», σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ   

175/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

∆) 

 

 
 ∆ιάθεση πίστωσης ποσού 931,17 € στον κωδικό 02.20.8313.001 µε τίτλο : 

“Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ”, το οποίο αφορά τιµολόγιο 

παροχής υπηρεσιών υπ.΄αρίθµ. πρωτ. 14382/28-11-2016 της εταιρείας 

«ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.»  για την προµήθεια : «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων»  

του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ( Α.Μ.193/2015). 

 

 

Ε) 
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∆ιάθεση πίστωσης ποσού δέκα ευρώ (10,00 € ) σε βάρος του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017 για τον καθένα από τους   

κάτωθι κωδικούς,  προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στην διενέργεια της 

Προµήθειας  : “Τροφίµων και Γάλακτος  ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. 

Χαλκηδόνας”  για τα έτη 2018-2019. 

 

Οι κωδικοί είναι οι εξής : 

 

1/   10.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές – Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε.  

2/   15.6063.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού 
προσωπικού (γάλα),  

3/  15.6481.002 Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για την ανάπτυξη 
δοµής συσσιτίων,  

 4/  15.6481.004 Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για τους Παιδικούς 
Σταθµούς,  

5/   15.6699.003 Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για  τα ΚΑΠΗ, Τρέχον 
υπόλοιπο 12.464,11€ 

6/  15.6699.004 Προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό Παντοπωλείο,  

7/    20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.  

8/    30.6063.004 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.  

9/    35.6063.002 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.  

10/ 45.6063.004 Λοιπές πρόσθετες παροχές  (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.),  

11/ 60.6063.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού 
προσωπικού (γάλα),  

12/ 60.6481.001 Προµήθεια τροφίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς,  

13/  70.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές  (Λοιπά είδη συλλογικής 
σύµβασης -γάλα), Τρέχον Υπόλοιπο 5.899,44€  

 

ΣΤ) 

∆ιάθεση πίστωσης για τον παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό 

ένταλµα για την πληρωµή των τόκων υπερηµερίας.  

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  CPV 

1 02.00.6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 13.861,94 €  

 
 
σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό Σηµείωµα Νοµικής 
Υπηρεσίας µε αριθ. πρωτ. 17717/13-7-2017 
(Απόφαση ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
1979/2017 - Α.Ο.Ε.170/2017 περί µη άσκησης 
ένδικου µέσου) 
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Ζ) 

 

∆ιάθεση πιστώσεων για τους Κ.Α. δαπανών, όπως αυτοί αποτυπώνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 Α/Α 
Λογαριασµός 

ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό € 

1 15.8316.001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 14.858,31 

    
2 00.6053.020 

Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ υπερωριακής  
απασχόλησης Υπαλλήλων ειδικών θέσεων 50,00 

3 00.6053.021 
 Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης  
υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων 50,00 

     

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 173/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (4η 

αναµόρφωση οικ. έτους 2017), µε την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις για τους 

συγκεκριµένους Κ.Α. δαπανών στον προϋπολογισµό του ∆ήµου τρέχοντος 

έτους. 

 

• Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 
Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  185/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
7. Τµήµα Λογιστηρίου 
8. Τµήµα Προµηθειών  
9. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
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