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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου “ Προστασία, 
Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας” (Α.Μ. 141/16)-
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2018».  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
26.9.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
24179/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67  παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Η Γραμματέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 234/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 25179/2-10-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086 
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 26.9.2018 
τακτικής   Συνεδρίασης Νο. 21/2018 του 
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
5.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                           

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Αγγελής Χρήστος 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αράπογλου  Γεώργιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλύβης  Γεώργιος                                               Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                  Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                             Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                    Κανταρέλης  Δημήτριος 
Ανδρέου  Χριστίνα                                                Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος 
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Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι 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. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη 

αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 15ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Π.Ταβλαρίδης και η κα Σ.Πολίτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την  

ψηφοφορία επί του 21ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Χ.Αγγελής, Κ.Κάπουα-Τριοανταφύλλου και 

Μ.Κουτσάκης (σύνολο 4), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 
Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του  κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 12ο   

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 η 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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12ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ.πρωτ. 24104/20-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑ:  1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου 

«Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» 
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018  
 
 

ΣΧΕΤ:  1. Η αριθ.πρωτ. 25996/25-10-2017 (ΑΔΑ:ΨΛΒΡ46ΜΩ0Ι-ΒΙΔ) Σύμβαση 

2. Η αριθ.πρωτ. 149064/13-08-2018 (αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 

21420/17-08-2018) Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. 

 
 
Κύρια Πρόεδρε,  
 
Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για 

λήψη σχετικής απόφασης.  

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Η υπ’ αριθμ. Α.Μ. 141/2016 οικονομοτεχνική μελέτη του έργου που 

συντάχθηκε, υπεγράφη και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Η 

οικονομοτεχνική μελέτη του έργου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην εκπονημένη από Δασολόγους Μελετητές, το έτος 

2009, μελέτης η οποία εγκρίθηκε από τις αρμόδιες δασικές αρχές Γενική 

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής - Διεύθυνση Δασών με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ/λου 3422/27-11-2009 έγγραφο (αριθμ. πρωτ/λου Δ.Ν.Φ. 17700/01-

12-2009) και στη συνέχεια και από το Δ.Σ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 

(Α.Δ.Σ. 316/18998/21-12-2009). 

2. Η υπ’ αριθμ. 01/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 

τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 70/02-01-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 

Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για 

τη χρηματοδότηση του έργου. 

4. Η υπ’ αριθμ. 27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης 

όρων δημοπράτησης και ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
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διαγωνισμό του έργου. 

5. Η Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (φύλλο 71/03-03-

2017) καθώς και στον ελληνικό τύπο («Εφημερίς των Δημοπρασιών και 

Πλειστηριασμών», «Δημοπρασιακή» και «Παλμός»), ενώ, περαιτέρω 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΗΝ 01-03-2017 (ΑΔΑΜ:17PROQ005857193).  

6. Η υπ’ αριθμ. 90/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΡΨΩΗΓ-ΡΓΒ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, έγκρισης του αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού του έργου.  

7. Η υπ’ αριθμ. 130/2017 (ΑΔΑ: ΩΕΞ5ΩΗΓ-Υ5Κ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, κατακύρωσης σύμβασης της Δημοπρασίας του έργου στην 

εταιρία «ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 66,27%. 

8. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 53474/19838/28-07-2017 απόφαση τεκμαιρόμενης 

νομιμότητας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 

αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αρ. 130/2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Η υπ’ αριθμ. 224/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 

(κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου) των επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών. 

10. Η υπ’αριθμ.290/2017 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25996/25-10-2017 συμφωνητικό (ΑΔΑ ΨΛΒΡ46ΜΩ0Ι-

ΒΙΔ) που υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του κ. ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» για 

την εκτέλεση του πιο πάνω έργου 

12. Η υπ’ αριθμ. 255/2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης που αφορά 

στην εκτέλεση του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση του Άλσους 

Νέας Φιλαδέλφειας». 

13.  Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 

14. Την υπ’ αριθμ. 111/2018 Α.Δ.Σ. έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ. 

15. Την αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε., το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και 

την 1η Σ.Σ. 

 
Β. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ισχύουν οι διατάξεις της παρακάτω νομοθεσίας:   
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1)Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 /ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2)Του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α’/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το 

Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την Εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών 

και άλλες διατάξεις». 

3)Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

4)Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

5)Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6)Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

7)Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

8)Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

9)Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ. 

10)Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

11)Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων». 

12)Το Π.Δ. 171/87, (ΦΕΚ 84 Α΄/2-6-87) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 

και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές ρυθμίσεις». 

13)Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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14)Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15)Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας». 

16)Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

17)Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». 

18)Του Ν.4270 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

19)Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

20)Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

21)Της λοιπής ισχύουσας τρέχουσας (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής) νομοθεσίας 

δημοσίων έργων για προδιαγραφές πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ. 

 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αποτελεί η Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση 

του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας. 

Η ανάπλαση του Άλσους είναι απαραίτητη για την προστασία του και την αναβάθμισή 

του και θα επιτρέψει την βελτίωση της οικολογικής του προσφοράς και την καλύτερη 

λειτουργία του ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες αναψυχής. 

Το έργο αφορά την επιτυχή Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση του Άλσους, όπως 

αυτές καθορίστηκαν από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από τις αρμόδιες 

Δασικές Αρχές. 

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που προτείνονται στη Μελέτη και αποτελούν αντικείμενο 

του εν λόγω έργου κατατάσσονται στις κάτωθι ενότητες: 

1.Διαχείριση της βλάστησης και του οικοτόπου  

2.Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του χώρου  

3. Εμπλουτισμός με νέες χρήσεις αναψυχής, Ειδικές Αναδασώσεις 

4. Αντιπυρική προστασία του Άλσους – Αρδευτικά δίκτυα  

Η βελτίωση εδάφους θα γίνει σε χώρους που επελέγησαν ως χώροι νέων φυτεύσεων. 

Οι νέες φυτεύσεις θα αποτελούνται τόσο από δένδρα όσο και θάμνους, σε χώρους 

που σήμερα είναι διάκενα. 
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Οι επεμβάσεις για τη ρύθμιση λειτουργίας έχουν ήπιο χαρακτήρα και συνάδουν με το 

δασικό χαρακτήρα του Άλσους. Περιλαμβάνουν επεμβάσεις στην περίφραξη, 

ελάχιστες αλλαγές σε εισόδους, καθαίρεση στοιχείων από μπετό, κόκκινα τούβλα και 

πλάκες, επαναλειτουργία μιας τουαλέτας, τοποθέτηση κάδων, ανακατασκευή κρηνών 

και τοποθέτηση ξύλινων σημάνσεων. 

Στις εγκαταστάσεις του πρώην Ζωολογικού κήπου θα δοθεί νέα χρήση που 

προτείνεται να είναι Ειδικές Αναδασώσεις για τη δημιουργία τύπων Οικοσυστημάτων 

της Ελληνικής βλάστησης. 

Μέσω της μελέτης προτείνεται η αναβάθμιση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου. 

 

Δ.ΑΝTIΚΕΙΜΕΝΟ των: 2ου Α.Π.Ε., 2ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης Σ.Σ. 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψαν από ακριβέστερη 

προμέτρηση, βάσει και των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου. 

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε βάσει των άρθρων 156 § Ια, 

1β & 132 § 1,2 του Ν.4412/2016, για να συμπεριλάβουν εργασίες καθαίρεσης 

κτισμάτων στον πρώην ζωολογικό κήπο με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, καθαίρεσης κτισμάτων από σιδηροκατασκευές, καθαίρεσης ολόσωμων 

περιφράξεων, καθαίρεσης περιφράξεων με συρματόπλεγμα κλπ οι οποίες κρίθηκαν 

αναγκαίες προκειμένου το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου να ολοκληρωθεί. 

Σύμφωνα με την εκπονημένη από Δασολόγους Μελετητές, το έτος 2009, μελέτη η 

οποία εγκρίθηκε από τις αρμόδιες δασικές αρχές Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας 

Αττικής - Διεύθυνση Δασών με το υπ’ αριθμ. πρωτ/λου 3422/27-11-2009 έγγραφο 

(αριθμ. πρωτ/λου Δ.Ν.Φ. 17700/01-12-2009) και στη συνέχεια και από το Δ.Σ. Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας (Α.Δ.Σ. 316/18998/21-12-2009) στην παρ. 2.2.6.2 της Τεχνικής 

Περιγραφής αναφέρεται ότι: «η αποξήλωση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων – 

κατασκευών εντός του ζωολογικού κήπου καθώς και η κατεδάφιση της περιμετρικής 

μάντρας του, δεν περιλαμβάνονται στην προμέτρηση και τον προϋπολογισμό της 

μελέτης, αφού αυτή η εργασία θεωρείται μια ήδη ειλημμένη απόφαση του Δήμου που 

εν ευθέτω χρόνο θα υλοποιηθεί». Λόγω του ότι ο εν λόγω χώρος λειτουργεί ως 

καταφύγιο αδέσποτων ζώων και παρόλο που ο Δήμος έχει καταβάλει μεγάλες 

προσπάθειες να μισθώσει ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και 

δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων κατόπιν των Αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με αριθμ. 187/2016, 

23/2017 και 2/2018 δεν κατέστη αυτό εφικτό. 

Επίσης στο νότιο τμήμα του Άλσους αποξηλώνονται, σύμφωνα με την μελέτη, οι δύο 
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(2) απαξιωμένες διαμορφώσεις υγρών στοιχείων (λίμνες – σιντριβάνια), λίμνη 

«Σταυρού» και η λίμνη «Παπάκια». Κατά την αποξήλωση αυτών διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη παλαιών εγκαταστάσεων υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα (δεξαμενές 

αποβλήτων) σε βάθος περίπου 2 μέτρων κάτω από αυτές. 

Το 2° ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για τον καθορισμό τιμών τεσσάρων (4) νέων εργασιών 

που προέκυψαν και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου και αφορούν σε 

εργασίες καθαιρέσεων των κτισμάτων του πρώην ζωολογικού κήπου και των παλαιών 

εγκαταστάσεων υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε βάθος περίπου 2 μέτρων 

κάτω από αυτές, στο νότιο τμήμα του Άλσους οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις του έργου και συμπεριλαμβάνονται 

στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. 

Οι εν λόγω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης οι οποίες είναι απόλυτα 

αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση 

του έργου και οφείλονται σε μη προβλέψιμες περιστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 156 παρ. 1 διότι παρότι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι κατεδαφίσεις 

των πιο πάνω αναφερθέντων κτισμάτων του πρώην ζωολογικού κήπου, για να 

εκτελεστούν οι εργασίες της σύμβασης στον εν λόγω χώρο, η κατεδάφιση δεν 

κατέστη δυνατή λόγω της παράτασης χρήσης του χώρου ως καταφύγιο αδέσποτων 

ζώων. Η δημοτική αρχή γνωρίζοντας το πρόβλημα αποφάσισε μέσω των συλλογικών 

οργάνων και συγκεκριμένα μέσω των Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με αριθμ. 187/2016, 23/2017 και 

2/2018 και θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και δημιουργία 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου» να επιλύσει το θέμα, το οποίο όμως δεν 

κατέστη δυνατό καθώς οι διαδικασίες των διαγωνισμών απέβησαν άγονες. Τονίζεται 

επίσης ότι οι εν λόγω κατασκευές πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα σύμφωνα και με 

την υπ’ αριθμ. 331/13392/26-03-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με θέμα «Πράξη μη εξαίρεσης από κατεδάφιση – απομάκρυνση 

αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε δημόσιο δάσος αναδασωτέο, που 

αναφέρονται στην αριθμ. 2341/24-11-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Α.περί 

«Απομάκρυνση – Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε 

δημόσιο δάσος αναδασωτέο» στη θέση «Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» Περιφέρειας του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας»».  

Τονίζεται ότι ο μελετητής και η αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου, θεώρησαν ότι θα είχε υλοποιηθεί η κατεδάφιση πριν την εκτέλεση των 

εργασιών της παρούσας σύμβασης και για το λόγο αυτό δεν περιλήφθησαν στη 
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σύμβαση οι σχετικές εργασίες. Παρόλο που κατά τη σύνταξη και έγκριση της μελέτης 

καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή και η οριστική μελέτη με βάση 

την οποία προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου, υπήρξε κατά το 

δυνατόν πλήρης και ακριβής, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η 

ανάγκη εκτέλεσης αυτών των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης 

εμπειρίας και λογικής και να ενταχθούν αυτές στο αρχικό έργο και τη συναφθείσα 

σύμβαση. 

Επιπροσθέτως, με τις εργασίες αυτές, οι οποίες είναι τεχνικά απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιείται, ούτε επεκτείνεται το αρχικό φυσικό 

αντικείμενο, αλλά αντιθέτως αποκτά αρτιότητα. 

 

Δ1.  2ος ΑΠΕ 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

των εγκεκριμένων ποσοτήτων της Σύμβασης που προέκυψαν από ακριβέστερη 

προμέτρηση, βάσει και των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου και 

είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου. 

 

Δ 1.1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών. 
 
Συγκεκριμένα: 

 Ομάδα 1 Χωματουργικά, Καθαιρέσεις 
 
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας καθαιρέσεων μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα  
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας γενικών εκσκαφών  
 
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας φορτοεκφόρτωσης με μηχανικά μέσα 
 
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας μεταφορών με αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας   
 
Τα υπόλοιπα άρθρα της ομάδας δεν παρουσιάζουν καμιά μεταβολή. 
 
Η συνολική δαπάνη αυξήσεων των ποσοτήτων των ανωτέρω άρθρων 
ανέρχεται σε 8.576,44€ , περιλαμβανομένης της έκπτωσης της ομάδας. Η 
ομάδα 1 παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των  8.576,44€ 
 

 Ομάδα 2 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου  
 

      Η ανωτέρω ομάδα δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή. 
 
 Ομάδα 3 Διάφορες εργασίες  

 
Μείωση της εγκεκριμένης εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινής 
πινακίδας ύψους 1,20μ   
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Μείωση της εγκεκριμένης εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης βασικής 
ξύλινης  πινακίδας διαστάσεων 1,50*1,00  
 
Μείωση της εγκεκριμένης εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης βασικής 
ξύλινης  πινακίδας διαστάσεων 1,70*0,50  
 
Μείωση της εγκεκριμένης εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης βασικής 
ξύλινης  πινακίδας διαστάσεων 1,00 μ 
 
Μείωση της εγκεκριμένης εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης βασικής 
ξύλινης  ενημερωτικής πινακίδας διαστάσεων 1,70*1,20  
 
Μείωση της εγκεκριμένης εργασίας ξύλινου φράχτη  
 
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας φρεατοπάσσαλου Φ 0,12-Φ20  
 
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160mm  
 
Αύξηση της εγκεκριμένης εργασίας συνδέσμων από θερμογαλβανισμένο 
μορφωσίδηρο 
 
Τα υπόλοιπα άρθρα της ομάδας δεν παρουσιάζουν καμιά μεταβολή. 
 
Η συνολική δαπάνη αυξήσεων των ποσοτήτων των ανωτέρω άρθρων 
ανέρχεται σε 4.793,86€ και των μειώσεων των ποσοτήτων σε 11.135,01€, 
περιλαμβανομένης της έκπτωσης της ομάδας. Η ομάδα 2 παρουσιάζει μείωση 
κατά το ποσό των  6.341,15€ 
  
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν κατά ένα μέρος από τις μειώσεις 
των δαπανών των ποσοτήτων ( ανάλωση των επί έλασσον) των 
εργασιών που δεν απαιτείται να εκτελεσθούν και  από το υπόλοιπο 
των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης.    
 

 
Δ 2.   1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε με βάση τα άρθρα 156 παρ.1(α και β) και 132 παρ. 1 και 2 

του Ν.4412/2016) και κατέστη αναγκαία λόγω των παρακάτω γεγονότων: 

Τμήμα της προς διαμόρφωση περιοχής στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί το πενήντα 

τοις εκατό (50%) των παρεμβάσεων της μελέτης, βρίσκεται στο χώρο που σήμερα 

λειτουργεί ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων και παρόλο που ο Δήμος έχει καταβάλει 

μεγάλες προσπάθειες να μισθώσει ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση 

και δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, κατόπιν των Αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με αριθμ. 

187/2016, 23/2017 και 2/2018, δεν κατέστη αυτό εφικτό μέχρι και σήμερα. Στα 

τεύχη δημοπράτησης παρ. 2.2.6.2 της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται ότι «η 

αποξήλωση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων – κατασκευών εντός του ζωολογικού 

κήπου καθώς και η κατεδάφιση της περιμετρικής μάντρας του, δεν περιλαμβάνονται 

ΑΔΑ: Ω2ΥΜ46ΜΩ0Ι-Ψ3Ν



 12 

στην προμέτρηση και τον προϋπολογισμό της μελέτης, αφού αυτή η εργασία 

θεωρείται μια ήδη ειλημμένη απόφαση του Δήμου που εν ευθέτω χρόνο θα 

υλοποιηθεί». 

 

Δ 3. Ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών και σύνταξη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ  

Πέραν των παραπάνω μεταβολών προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, 

απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δεν προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη μελέτη καθώς και εκτέλεσης συμβατικά προβλεπομένων εργασιών σε 

μεγαλύτερες ποσότητες από της εγκεκριμένες. 

Γι’ αυτό τον λόγο με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν: 

Τέσσερις (4) νέες τιμές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ.Ε. Οι εν 

λόγω νέες τιμές συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Οικοδομικών 

Εργασιών και Έργων Οδοποιίας , που ίσχυαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 

της μελέτης της Αρχικής Σύμβασης του Έργου.  

Συγκεκριμένα:  

Δ.3.1. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1) Με το άρθρο Α-5.1/2οΠΚΤΜΝΕ (Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από 

οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως 4,00μ) και τιμή 19,20€/μ3, που ελήφθη από το 

ενιαίο τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών, τιμολογήθηκε η εργασία καθαίρεσης 

κτισμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία υπάρχουν στο χώρο του πρώην 

ζωολογικού κήπου και πλέον χρησιμοποιούνται σαν κλουβιά και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα μεταξύ τους. Επίσης τιμολογήθηκε η εργασία καθαίρεσης οικίσκου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται από την φιλοζωική.  Η νέα αυτή εργασία 

εντάχθηκε στην Ομάδα 1 (Χωματουργικά , Καθαιρέσεις), η έκπτωση της οποίας είναι 

66% και  η τιμή της αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ.2227. 

2) Με το άρθρο Α-7/2οΠΚΤΜΝΕ (Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές)  

και τιμή 9,30€/ μ3, που ελήφθη από το ενιαίο τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών, 

τιμολογήθηκε η εργασία καθαίρεσης κυρίως των μεταλλικών κλουβιών και μικρών 

βοηθητικών κτισμάτων τα οποία υπάρχουν στο χώρο του πρώην ζωολογικού κήπου. 

Η νέα αυτή εργασία εντάχθηκε στην Ομάδα 1 (Χωματουργικά , Καθαιρέσεις), η 

έκπτωση της οποίας είναι 66% και  η τιμή της αναθεωρείται με το ΟΙΚ. 2275. 

3) Με το άρθρο Α-9/2οΠΚΤΜΝΕ (Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων) και τιμή 

19,20€ /μ  που ελήφθη από το ενιαίο τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών, 

τιμολογήθηκε η εργασία καθαίρεσης την περίφραξης χώρου  του πρώην ζωολογικού 

κήπου, που στεγάζεται σήμερα η φιλοζωική. . Η νέα αυτή εργασία εντάχθηκε στην 

Ομάδα 1 (Χωματουργικά , Καθαιρέσεις), η έκπτωση της οποίας είναι 66% και  η τιμή 

της αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ.2227. 

4) Με το άρθρο Α-10/2οΠΚΤΜΝΕ (Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα) 

και τιμή 6,60€/μ που ελήφθη από το ενιαίο τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών, 

τιμολογήθηκε η εργασία καθαίρεσης διαφόρων περιφράξεων από συρματόπλεγμα 

που υπάρχουν εντός του χώρου του πρώην ζωολογικού κήπου και διαιρούσαν αυτόν 
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σε επιμέρους τμήματα διαφορετικών χρήσεων. Η νέα αυτή εργασία εντάχθηκε στην 

Ομάδα 1 (Χωματουργικά , Καθαιρέσεις), η έκπτωση της οποίας είναι 66% και  η τιμή 

της αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ.6448. 

Η δαπάνη των παραπάνω νέων εργασιών ανέρχεται:  

Για την Ομάδα 1 - Χωματουργικά , Καθαιρέσεις, ( με την εφαρμογή της έκπτωση 

66% της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του συμβατικού  τιμολογίου πλέον του 

ποσοστού για Γ.Ε και Ο.Ε.) σε : 28.815,00€ Χ  0,34 Χ 1,18 = 11.560,58 €  

 

Δ.4. Ανάγκη αύξησης συμβατικών ποσοτήτων  

Πέραν των παραπάνω μεταβολών προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης συμβατικά 

προβλεπομένων και εγκεκριμένων εργασιών, σε μεγαλύτερες ποσότητες, 

απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου. 

Συγκεκριμένα:  

Δ. 4.1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. Προσθήκη εδάφους, περλίτη και λιπάσματος στους λάκκους (Α.Τ.1 /Νέο Άρθρο)  

Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 250,00 μ3, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 7.500,00€  

2. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ.15/ΟΙΚ.22.10.01) 

Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 350,00 μ3, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 9.800,00€  

3. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(Α.Τ.28/ΟΙΚ.22.15.01) 

Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 800,00 κμ, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 44.800,00€  

4. Γενικές εκσκαφές (ΟΙΚ.20.02)  

Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 850,00 κμ, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 2.380,00€  

5. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ( Α.Τ.10.01.02 ΟΙΚ.1104) 

Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 5.000,00 ton, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 8.250,00€  

6. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ( Α.Τ.10.07.01 ΟΙΚ. 
1136)  

Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 125.000,00 ton.km δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 43.750,00,00€  

7. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (Α.Τ.20.10 ΟΙΚ 
21.62)  

 Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 300,00 m3, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 1.350,00€  

8. Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης (Α.Τ. 20.11 
ΟΙΚ.2163) 
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 Από προμέτρηση  προκύπτει αύξηση της ποσότητας που προτείνεται στον 2ο ΑΠΕ 
κατά 300,00 μ3, δηλαδή αύξηση της δαπάνης κατά 510,00€  

Δ4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

 Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών καθ’ όσον οι ομάδες εργασιών  παρουσιάζουν 

μείωση σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενό της. 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση των επιμέρους αυξομειώσεων των ομάδων 

προκύπτει: 

1. Η συνολική δαπάνη για νέες τιμές, περιλαμβανομένου και του ΓΕ & ΟΕ που 
είναι 18% και της έκπτωσης ανέρχεται σε : 
 
ΟΜΑΔΑ Α’: 15.544,00 x 0,34 x 1,18 = 6.236,25 € 
ΟΜΑΔΑ Γ’:  14.099,60 x 0,34 x 1,18 = 5.656,76 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 11.893,01 € (1) 
 

2. Το σύνολο των επί πλέον δαπανών, περιλαμβανομένου και του ΓΕ & ΟΕ 
που είναι 18% και της έκπτωσης ανέρχεται σε : 
 
ΟΜΑΔΑ Α’: 9.680,83 x 0,34 x 1,18 = 3.883,95 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 3.883,95 € (2) 

      
3. Το σύνολο των επί έλασσον δαπανών, περιλαμβανομένου και του ΓΕ & ΟΕ 

που είναι 18% και της έκπτωσης ανέρχεται σε : 
 
ΟΜΑΔΑ Γ’:  32.750,02 x 0,34 x 1,18 =  13.139,31 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 13.139,31 € (3) 
 
ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)+(3) : 11.893,01+3.883,95-13.139,31 = 2.637,65 € 

 
 
Η συνολική δαπάνη που καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων του 1ου 
Α.Π.Ε. είναι 2.637,65 €. Το σύνολο των απροβλέπτων μηδενίζεται με τον παρόντα 
Α.Π.Ε. 
 
 
E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΑΠΕ 
2ος ΑΠΕ 
(Σ.Σ.Ε.) 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο 

ΑΠΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με 
την εφαρμογή της 
έκπτωσης) 26.423,95 30.268,64 33.560,12 3.291,48 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με 
την εφαρμογή της 
έκπτωσης) 0 4.402,32 9.687,28 5.284,96 

ΟΜΑΔΑ Β' ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με 
την εφαρμογή της 
έκπτωσης) 39.309,74 39.309,74 39.309,74 0,00 

ΟΜΑΔΑ Γ' ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με 
την εφαρμογή της 
έκπτωσης) 80.753,45 87.470,75 76.335,74 -11.135,01 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με 
την εφαρμογή της 
έκπτωσης) 0 4.773,46 9.567,33 4.793,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 146.487,14 166.224,91 168.460,21 2.235,30 

ΓΕ & ΟΕ 18% 26.367,68 29.920,48 30.322,84 402,36 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ) 172.854,82 196.145,39 198.783,05 2.637,66 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 25.928,22 2.637,65 0 -25.928,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 198.783,04 198.783,04 198.783,05   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.373,44 2.373,44 2.373,44   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 201.156,48 201.156,48 201.156,48   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0 0 0   

ΣΥΝΟΛΟ 201.156,48 201.156,48 201.156,48 ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΦΠΑ 24% 48.277,56 48.277,56 48.277,56   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 249.434,04 249.434,04 249.434,04 ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με 

την εφαρμογή της 
έκπτωσης) 18.196,05 18.196,05 18.196,05   

ΦΠΑ 13% 2.365,49 2.365,49 2.365,49   

ΣΥΝΟΛΟ 20.561,54 20.561,54 20.561,54   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 269.995,58 269.995,58 269.995,58 ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
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Συνολικά η δαπάνη είναι αυξημένη κατά 2.637,66 €, ποσό που καλύπτεται από τα 

απρόβλεπτα του έργου και το σύνολο των δαπανών του 2ου ΑΠΕ βρίσκεται σε 

ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη. 

 
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
    ΟΜΑΔΑ Α’ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Η προτεινόμενη δαπάνη μετά την εφαρμογή της έκπτωσης της ομάδας 66%, 
ανέρχεται στα 50.032,70 €. Με προσαύξηση 18% για Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται στα 
59.038,59 €. 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Η προτεινόμενη δαπάνη μετά την εφαρμογή της έκπτωσης της ομάδας 66%, 
ανέρχεται στα 33.262,54 €. Με προσαύξηση 18% για Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται στα 
39.249,80 €. 

 
 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΤΟΝ 1ο 

ΑΠΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  
ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & 
ΟΕ 

172.854,82 196.145,39 198.783,05 98.288,38 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 25.928,22 2.637,65     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 198.783,04 198.783,04 198.783,05 98.288,38 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.373,44 2.373,44 2.373,44 2.373,44 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 201.156,48 201.156,48 201.156,49 100.661,82 

ΦΠΑ 24% 48.277,56 48.277,56 48.277,56 24.158,84 

ΣΥΝΟΛΟ  249.434,04 249.434,04 249.434,04 124.820,66 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 18.196,05 18.196,05 18.196,05   

ΦΠΑ 13% 2.365,49 2.365,49 2.365,49   

ΣΥΝΟΛΟ 20.561,54 20.561,54 20.561,54   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 269.995,58 269.995,58 269.995,58 124.820,66 

      

      

ΑΔΑ: Ω2ΥΜ46ΜΩ0Ι-Ψ3Ν



 17 

Ζ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία, η υπηρεσία 

μας προέβη στη αποστολή (αρ.πρωτ.19952/26-07-2018) εισήγησης, προς το αρμόδιο 

Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει για την «διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ και για σύναψη 

1ης Σ.Σ.Ε. στο ίδιο έργο».  

Η. Με το υπ’αριθμ.πρωτ.149064/13-08-2018 (αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.21420/17-08-

2018) Πρακτικό της 15ης συνεδρίας την 02-08-2018, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Αττικής ομόφωνα εξέφρασε:  

α) τη σύμφωνη γνώμη του για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 2ο Α.Π.Ε. 

του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» και  

β) τη θετική του γνώμη για σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. στο ίδιο έργο, με συνολική δαπάνη του 

2ου Α.Π.Ε. να ανέρχεται στο ποσό των 394.816,24 €, εκ των οποίων 269.995,58 € σε 

ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και 124.820,66 € για την δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε., ήτοι 

με υπέρβαση κατά 46,23 %. 

Θ. Εν συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης ο 

Δήμος προέβη στη αποστολή, προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Αττικής, εγγράφου περί έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης και χρηματοδότησης δαπάνης της Σ.Σ.Ε (αρ.πρωτ.21456/20-08-2018), το 

οποίο και διαβιβάσθηκε προς τον Πρόεδρο Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Σ. 

(αριθμ.πρωτ.Π.Α.160761/30-08-2018, αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 160761/30-08-2018). 

Ι. Σύμφωνα με το 5ο Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης, της 

18ης Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι «μολονότι αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην Αιτιολογική 

Έκθεση, η οποία συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. καθώς και στο Πρακτικό 

του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, έκριναν ότι λόγω των όρων 

της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτοί αναφέρονται 

παραπάνω, δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση της 1ης Σ.Σ.Ε. από πόρους της 

Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου η 1η Σ.Σ.Ε. θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 

Δήμου».  

  
 
 
 
Μετά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα παρακαλείται το Δ.Σ. όπως αποφασίσει: 

 

1. Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και την έγκριση σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. στο 

ίδιο έργο, αναδόχου ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε. ποσού 124.820,66 € και 
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2. Για την έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 ως εξής: 

Αύξηση του  Κ.Α. 35.7332.001 με τίτλο «Προστασία, διαχείριση και 

ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» αρχικού ποσού 271.997,16 κατά 

ποσό 124.820,66 € ως εξής:  

 Ποσού 5.154,76 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.002 με τίτλο «Υπογειοποίηση  

κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» 

 Ποσού 9.215,79 € σε βάρος του Κ.Α. 45.7413.001 με τίτλο «Μελέτη 

υδρογεωλογικής καταλληλότητας χώρου Δημοτικού Νεκροταφείου» 

 Ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.006 με τίτλο «Ανακατασκευή 

αγωγών αποχέτευσης-ομβρίων λόγω βλαβών» 

 Ποσού 100.450,11 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.001 με τίτλο «Κατασκευή 

κτιρίου πρώην Κένταυρου» 

 

Η Οικονομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως προβεί 

σε αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018. 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
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 η 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») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

  
  Τον 2ο Α.Π.Ε, την αιτιολογική έκθεση και την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου. 

 Την  αριθ.πρωτ. 25996/25-10-2017 (ΑΔΑ:ΨΛΒΡ46ΜΩ0Ι-ΒΙΔ) 

Σύμβαση 

 Την  αριθ.πρωτ. 149064/13-08-2018 (αριθμ. Πρωτ/λου 

Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 21420/17-08-2018) Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. 

 

 Το 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την σύναψη της  

1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «Προστασία, 

Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (ΑΜ :141/16), 

αναδόχου ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε. ποσού 124.820,66 € για τους αναλυτικά εκτιθέμενους 

στην εισήγηση της παρούσας λόγους,  και 

 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  έτους 2018 

ως εξής: 

 

Αύξηση του  Κ.Α. 35.7332.001 με τίτλο «Προστασία, διαχείριση και 

ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» αρχικού ποσού  271.997,16 κατά 

ποσό 124.820,66 €, με αντίστοιχη μείωση των κατωτέρω Κ.Α., ως εξής:  

 

 Ποσού 5.154,76 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.002 με τίτλο «Υπογειοποίηση  

κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» 

 Ποσού 9.215,79 € σε βάρος του Κ.Α. 45.7413.001 με τίτλο «Μελέτη 

υδρογεωλογικής καταλληλότητας χώρου Δημοτικού Νεκροταφείου» 

 Ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.006 με τίτλο «Ανακατασκευή 

αγωγών αποχέτευσης-ομβρίων λόγω βλαβών» 

 Ποσού 100.450,11 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.001 με τίτλο «Κατασκευή 

κτιρίου πρώην Κένταυρου». 

 

Κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μέσω σχετικής απόφασης-
εισήγησης της Οικ. Επιτροπής προς το Δημ. Συμβούλιο πραγματοποιείται, με απόφαση 
αυτού, αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  234/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 

 

 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Δ/νση οικ. Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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