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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ”».

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
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 83/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8598/28-4-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

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

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 5/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

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 :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
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Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω

θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου 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.
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Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε

την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο

5ο 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.

5ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 5891/30-3-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα

για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄ 87/7-6-2010 ): «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 σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
Δήμου».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το δημοτικό
συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ α’ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και
αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα
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θέματα που, βάσει ρητής διάταξης , ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων
του Δήμου.

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω εργασία:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ

02.30.6262.043 73.185,00 €
(με Φ.Π.Α.)

55/2015 50324100-
3

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό
των 59.500,00 € συν Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή στο ποσό των 73.185,00 € και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 02.30.6262.043 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 κατά
ποσό 41.770,31 €, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2016.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί
μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και μετά την έκδοση του Ν. 4320/2015,
θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του ΠΔ 28/80.

• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

• την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08.

• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

• Το Ν. 4281/2014

Προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρουμε ότι η ανωτέρω

συντήρηση δεν μπορεί να εκτελεσθεί από το προσωπικό του Δήμου 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.
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Για το έτος 2005 έγινε προσπάθεια το έργο να συντηρηθεί από το προσωπικό

του Δήμου 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 Δήμου 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 ΔΗΜΟΥ

1. Ο ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος 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 Δημοτικός 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.
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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 Δήμου.

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.
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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 πιστεύουμε ότι το προσωπικό του Δήμου 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 του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της

εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας, να καταγραφούν οι λόγοι μη εκτέλεσης των

εργασιών συντήρησης από το προσωπικό του Δήμου.

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της ανωτέρω εργασίας.

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.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία.

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»)

 Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015

 Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

 Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε
με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

 Τις διατάξεις της παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08.
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 Τις διατάξεις του άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

 Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

 Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(27 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ»)

Εγκρίνει την διενέργεια της κατωτέρω εργασίας:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ

02.30.6262.043 73.185,00 €
(με Φ.Π.Α.)

55/2015 50324100-
3

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό
των 59.500,00 € συν Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή στο ποσό των 73.185,00 € και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.043 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2015 κατά ποσό 41.770,31 €, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί
μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και μετά την έκδοση του Ν. 4320/2015,
θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του ΠΔ 28/80.

• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

• την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08.

• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

• Το Ν. 4281/2014
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Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συντήρησης δεν μπορεί

να εκτελεσθεί από το προσωπικό του Δήμου 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 Δήμου 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 Δήμου 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 ΔΗΜΟΥ

1. Ο ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος 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 Δημοτικός 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.
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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 Δήμου.

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.

ΑΔΑ: ΩΘΣ8ΩΗΓ-Γ9Ρ



12

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 Δήμου 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.

Ως εκ τούτου η ανάθεση σε ιδιώτη ανάδοχο εξασφαλίζει την συντήρηση του

συστήματος από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά

και με ασφάλεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
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Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

ΑΔΑ: ΩΘΣ8ΩΗΓ-Γ9Ρ
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