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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Σύνταξη στατικής 
μελέτης επισκευών και έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 
3ου Δημ. Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Ν.Φ.»». 

 
 

Το Δημοτικό 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 
6.3.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2639/1-3-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε 
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη λόγω του 
προχωρημένου της ώρας (12.30 π.μ.) και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των 
παρόντων μελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.3.2013, ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 7 μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (παρούσα στις 6/3/2013, 
απούσα λόγω ασθενείας στις 11/3/2013) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ    στις 11/3/2013 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 23/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3442/19-3-2013 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 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 6 & 11.3.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2013 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:papako-g@otenet.gr
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Ο Γραμματέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ στις 6/3/2013 (σε αντικατάσταση 
του απουσιάζοντος  Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου 
Πλάτανου)   

 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(παρούσα στις 6/3/2013, απούσα στις 11/3/2013) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Μπόβος Χαράλαμπος                                             Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαμάντιος                                                Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Τάφας Ηλίας  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Παπαλουκά Ευτυχία    
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
                                          
   
   
    
Σημειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιμιλία Σταθούλια. 

 

 Κατά την 1η ημέρα της Συνεδρίασης (6/3/2013) συζητήθηκαν τα θέματα αριθ. 1, 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17-35, 38 και 39 και κατά τη 2η ημέρα (11/3/2013) 

τα θέματα αριθ. 4, 8, 9, 10, 11 (εκ νέου), 16, 19 (εκ νέου), 36, 37, 39 (εκ νέου) 

και 40. Αποσύρθηκαν τα θέματα αριθ. 3, 19, 31, 32 και 40-49. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.Δ. συζήτηση και 

επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 12ου θέματος της Η.Δ. 



 4 

 Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση στο 12ο θέμα της Η.Δ. την 1η ημέρα  και στο 

19ο θέμα την 2η ημέρα της Συνεδρίασης. 

 Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.Δ. συζήτηση (1η 

ημέρα), ενώ ήταν παρών την 2η ημέρα της Συνεδρίασης. 

 Ο κ. Σ.Γραμμένος ήταν παρών σε όλη την 1η ημέρα, ενώ προσήλθε στη Συνεδρίαση 

της 2ης ημέρας στο 19ο θέμα της Η.Δ. 

 Ο κ. Σ.Κοσκολέτος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 31ου θέματος της Η.Δ. (6/3), ενώ ήταν παρών σε όλη την 2η ημέρα (11/3) 

 Οι κ.κ.  Σ.Κοσμά, Α.Παπανίκα και Φ.Νικολόπουλος  ήταν παρόντες μόνο την 1η ημέρα 

της Συνεδρίασης (6/3/2013), ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος μόνο την 2η (11/3/2013). 

 Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος απεχώρησε στο 5ο θέμα της Η.Δ. (6/3/2013) και δεν προσήλθε στις 

11/3/2013. 

 Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά και Χ.Δημακόπουλος ήταν παρόντες σε όλη την 1η 

ημέρα της Συνεδρίασης, ενώ απεχώρησαν κατά την 2η ημέρα πριν την ψηφοφορία επί 

του 39ου θέματος της Η.Δ. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

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

 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

22ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  
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22ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 664/17-1-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

Θέμα : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Σύνταξη  στατικής  µελέτης  

επισκευών  και  έκδοση οικοδοµικής  αδείας  επισκευής  πτέρυγας  3ου   

∆ηµοτικού  Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ.»  

  

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’αριθμ. 160/2012 απόφαση του Δ.Σ. (Αρ.πρωτ.11281/2012) με την 

οποία τροποποιήθηκε το τεχνικό προγραμμα 2012 και εγγράφηκε το έργο  

«Σύνταξη  στατικής  µελέτης  επισκευών  και  έκδοση οικοδοµικής  αδείας  

επισκευής  πτέρυγας  3 ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ν.Φ.» στην Κατ.Ζ’  α/α 8 και µε  Κ.Α.15.7411.004 µε το ποσό των 4.500,00 €, 

λόγω της επείγουσας ανάγκης  αποχαρακτηρισµού της εν’λόγω πτέρυγας του 3ου  

∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Φ. ως επικίνδυνου ώστε να ακολουθήσει η εκτέλεση 

εργασιών επισκευής- ενίσχυσης σύµφωνα µε την εγκεκριμένη στατική μελέτη που 

θα προκύψει και θα εγκριθεί από την πολεοδομία Β.Τομέα. 

2. Την υπ’αριθμ. 130/2012 απόφαση του Ο.Ε. (Αρ.πρωτ.14436/2012) με την 

οποία ψηφίστηκε η πίστωση για το ανωτέρω ποσό.   

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

Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/5961/03-04-2012 Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών 

του ΥΠ.ΥΠ..ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ. 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το 

άρθρο 65 παρ.1 σύμφωνα με τον οποίο «Το Δημοτικό 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 
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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, 

(….)».  

 

Το Δημοτικό 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 Δήμου. 

 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και επειδή: 

 

 Ουδεμία ουσιαστική ανταπόκριση είχαμε, στο υ’αριθμ 11516/24.09.2012 

ΔΦΧ αίτημα μας τόσο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων όσο και 

από το ΥΠΕΚΑ, για την χρηματοδότηση και ανάθεση του έργου της 

αποκατάστασης των ζημιών στην ΟΣΚ Α.Ε. 

 Η εν λόγω μελέτη κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία  για να 

γίνουν οι εργασίες επισκευής – ενίσχυσης, ώστε να επανέλθει η πτέρυγα 

του σχολείου στην προτέρα κατάσταση και να στεγαστούν οι μαθητές με 

ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο. 

 Η  Δ.Τ.Υ Δ.Φ.Χ αδυνατεί τόσο λόγω έλλειψης του απαιτούμενου 

εξοπλισμού όσο και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε εξειδίκευση και 

εμπειρία να συντάξει την μελέτη που απαιτείται για το αποχαρακτηρισμό 

και την επισκευή - ενίσχυση της εν’λόγω πτέρυγας. Ενημερώνουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι για τον αποχαρακτηρισμό της εν’λόγω πτέρυγας 

και την σύνταξη σχετικού φακέλου για την πολεοδομία, απαιτούνται μια 

σειρά από υποστηρικτικές μελέτες αναφέρουμε ενδεικτικά (τοπογραφική 

αποτύπωση βλαμμένων στύλων, έμμεσος προσδιορισμός αντοχής 

σκυροδέματος, έλεγχος διάβρωσης οπλισμού , έλεγχος συγκολλησιμότητας 

υφιστάμενου οπλισμού, έλεγχος θεμελίων, προσομοίωση μοντέλου σε 

εξειδικευμένο πρόγραμμα λογισμικού)  

 

Παρακαλούμε όπως, 
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Εγκρίνετε το 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 προεκτιμώμενη 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 Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση 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 Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114Α΄) δεν 

υφίσταται καμία τροποποίηση».  

  

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ο κ. Σ.Κοσκολέτος  υπογράμμισε τη δυνατότητα που θα είχε η Τ.Υ. να συντάξει τη 
μελέτη, αν αγορασθεί το κατάλληλο πρόγραμμα υπολογιστή. Ο κ. Δ.Κανταρέλης 
συμφωνεί, επισημαίνοντας όμως το υπερεπείγον του θέματος. Ο κ. Π.Γρετζελιάς 
αναφέρθηκε στην επικαλούμενη αδυναμία σύνταξης της μελέτης από την Τ.Υ. του 
Δήμου. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/5961/03-04-2012 Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών 

του ΥΠ.ΥΠ..ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και αυτές του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

Συνημμένα : 1. Το υπ’ αριθμ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

2. Η υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/5961/03-04-2012 Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών 

του ΥΠ.ΥΠ..ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ 

3. Το υπ’ αριθμ. 11516/24.09.2012 ΔΦΧ αίτημα του Δήμου. 

4. Το υπ’ αριθμ. 10783/10.09.2012 ΔΦΧ αίτημα του Δήμου. 
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 Το υπ’ αριθμ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τον προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης της μελέτης «Σύνταξη στατικής 

μελέτης επισκευών και έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου 

Δημ. Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Ν.Φ.», ήτοι την εκτέλεση αυτής «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 προεκτιμώμενη 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 Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση 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 Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114Α΄) δεν υφίσταται καμία 

τροποποίηση».  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   23/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαμάντιος 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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