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     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 
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                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 28/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Α. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ-Ορισμός υπολόγου-
Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων 
διέλευσης οχήματος του Δήμου από την 
Αττική Οδό Β. Έγκριση δαπανών και διάθεση 
σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση 
εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια 
προμηθειών και την πληρωμή λοιπών 
δαπανών του Δήμου». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. 
συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 2565/5/26-1-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΤΝ946ΜΩ0Ι-ΒΓ7



 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Καλαμπόκης Ιωάννης 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 7) Ανανιάδης 
Νικόλαος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

 O κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 5ου θέματος της Η.Δ.. 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) την αριθ. πρωτ. 2100/23-1-2018 εισήγηση (Ορθή Επανάληψη) 
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, β) τις αριθ. πρωτ. 
2112/23-1-2018, 2228/24-1-2018, 2229/24-1-2018 και 2230/24-1-2018 εισηγήσεις 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, γ) την αριθ. πρωτ. 2270/24-1-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Λογιστηρίου, δ) την αριθ. πρωτ. 2401/25-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Προσχολικής Αγωγής και ε) την αριθ. πρωτ. 2693/29-1-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων του Δήμου επί του 
θέματος: 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ:  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι του 

υπαλλήλου του Δήμου Ψαλίδα Κωνσταντίνου 
 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ), 

μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση των ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση 

δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου 

είναι αδύνατη ή απρόσφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 

Δημοτικών υπαλλήλων. Μετά από τα ανωτέρω κι αφού λάβετε υπόψη σας τις 

διατάξεις των άρθρων 172 του  Ν. 3463/06 και του άρθρου 72 παρ. 1δ του 

Ν.3852/10 (Καλλικράτης) παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής 

να πάρετε απόφαση για: 

1) Την έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής ποσού 3.000,00 € στο όνομα του 

υπαλλήλου του Δήμου Ψαλίδα Κωνσταντίνου για την πληρωμή των ετήσιων 

εξόδων διέλευσης διοδίων του ΚΗΗ 4446. 

2) Την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφισης πίστωσης για τον 

παρακάτω Κ.Α. προκειμένου να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτερα η 

κυκλοφορία του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 4446 επικαθήμενου οχήματος (ρυμουλκό μετά 

ρυμολκουμένου) του Δήμου (από το αμαξοστάσιο του Δήμου προς τον Χ.Υ.Τ.Α. 
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Φυλής) λόγω του συνολικού του βάρους (περίπου 22 τόνων με πλήρες φορτίο) 

και μήκους του (16 μέτρα). 

 

Α/
Α 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

CPV 

1 02.20.6323.0
03 

Έξοδα διέλευσης 
απορριμματοφόρων από 
Αττική οδό 

3.000,00 
€ 

63712210-
8 

 
Συν.: Η Α.Μ. 18/10 
 
 
 
 
Β) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ) 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, για την παρακάτω υπηρεσία με 
στοιχεία: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

02.30.6262.046 7.000,00 
€ (με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 
2018 και 
500,00 € 
(με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 
2019 

11/2018 50334130-5 

 

Προς ενημέρωση της επιτροπής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 
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 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.Δ. 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 7.500,00€ με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.046 του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά 7.000,00€ και κατά 500,00 € για 
το οικονομικό έτος 2019. 

 

Με τη μελέτη για την εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται η συντήρηση των 
τηλεφωνικών κέντρων των παρακάτω δημοτικών κτιρίων:  

 

 

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Δημαρχείο Δεκέλειας 97, Νέα Φιλαδέλφεια 

2 Κτίριο Αχαρνών Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα 
Χαλκηδόνα 

3 Τρίγωνο  Πίνδου & Αδελφών Γεωργιάδη 1, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

4 2ος Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια 

5 3ος Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας 25ης Μαρτίου 

6 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  Άλσος (τέρμα οδού Ατταλείας) 

7 Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας Ν. Τρυπιά 45, Νέα Φιλαδέλφεια 

 
Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των κτιρίων του Δήμου, ο οποίος 
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε 
αυτόν, οποιοδήποτε κτίριο κατασκευάσει, διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. 

 

Η χρονική διάρκεια της συντήρησης θα είναι για ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

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

 
 
Γ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Κ.Α. 

02.30.7331.006). 

 

Κύριε Πρόεδρε,  
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Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφιση 
(διάθεση) της πίστωσης του προϋπολογισμού,  για την παρακάτω παροχή 
υπηρεσιών/εργασία   με στοιχεία: 

 

Α/Α ΠΑΡΟΧΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

EΡΓΑΣΙΑ 

Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Συντήρηση Η/Ζ 
Δημοτικών κτιρίων  
 

02.30.7331.006  α)7.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) για το έτος 
2018, 
β)6.400,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για το 
έτος 2019 
γ)600,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για το 
έτος 2020 

171 /2017 50532300-6 
 

 

Προς ενημέρωση της  Οικονομικής  Επιτροπής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών / εργασίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 

 της 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 
Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών / εργασία  προϋπολογίζεται 

στο ποσό των 14.000,00 €  με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α.  02.30.7331.006   
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά  7.000,00 €,  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  κατά 6.400,00 €  και του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 κατά  600,00 €. Το CPV  είναι   
50532300-6.   

Με τη μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών / εργασία  προβλέπεται να 
γίνουν εργασίες: συντήρησης  (τακτικής / προληπτικής   κι  έκτακτης / 
επισκευαστικής)  για  τα ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη (ΗΖ)  του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.   

Η   ενδεικτική  αναλυτική   λίστα  των  παραπάνω  αναφερομένων  
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων  αναφέρεται  στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

A/A   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 του Δημοτικού κτιρίου   επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων / 
Κυρίως κτίριο / 2ο  υπόγειο  του κτιρίου 

2 Αντλιοστάσιο  ακαθάρτων  λυμάτων / Ισόγειο  κτίριο  περιοχής,  Απομάχων  
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πλησίον της διασταυρώσεως των οδών  Κίρκης & Καϊτατζόγλου  (στο  
αμαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ)  Ν.Φ. 

3 Αντλιοστάσιο  ακαθάρτων  λυμάτων  / Ισόγειο  κτίριο  περιοχής,  Απομάχων  
πλησίον της διασταυρώσεως των οδών Zαϊμη & Κρεσταίνης Ν.Φ.  

 
Ο ανωτέρω  είναι ενδεικτικός  πίνακας  των  εγκαταστάσεων  Η/Ζ του Δήμου, 

ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να 
συμπεριληφθεί σε αυτόν, οποιαδήποτε  εγκατάσταση  κατασκευάσει, διαμορφώσει ή 
ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους. 

Πρόκειται   για  εργασίες: 

 τακτικής  (προληπτικής) συντήρησης, 

 έκτακτης (επισκευαστικής) συντήρησης   λόγω έκτακτων βλαβών  / ζημιών / 
φθορών, 

 εργασίες (λόγω ζημιάς, βλάβης ή επισκευής) μετά της  αντικατάστασης   
υλικών – εξαρτημάτων, 

για  τα     ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη (ΗΖ)  του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας. 

Οι  εργασίες  θα γίνονται  κάθε φορά  κατόπιν   υπόδειξης  της  Υπηρεσίας  σε  
κάθε  εγκατάσταση του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  όπου θα 
προκύψει   αντίστοιχη ανάγκη.    

Θα   συμπεριλαμβάνονται   πλήρως: όλες  οι  σχετικές  εργασίες  / ελέγχου / 
προμήθειας σχετικών απαραίτητων υλικών  και  ανταλλακτικών / τοποθέτησης / 
εγκατάστασης  /συναρμολόγησης / απεγκατάστασης /αποσυναρμολόγησης / 
μεταφοράς /δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη. 

 

Η  χρονική διάρκεια  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών / εργασίας  θα  είναι  
δύο  (2)  έτη  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης. 
 

Παρακαλείται το Τμ. Λογιστηρίου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 
 
Δ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Κ.Α. 

02.30.6262.047). 

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,  για την παρακάτω παροχή 
υπηρεσιών/εργασία   με στοιχεία: 

 

Α/
Α 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
EΡΓΑΣΙΑ 

Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗ

Σ 

CPVS 

1 Συντήρηση συστήματος 
πυρόσβεσης  Δημοτικών 
κτιρίων  
 

02.30.6262.04
7  

α)8.700,00 € 
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2018, 
β)8.700,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2019 
γ)600,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2020 

173 
/2017 

50413200-5 
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Προς ενημέρωση της  Οικονομικής  Επιτροπής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών / εργασίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 

 της 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών / εργασία  προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 18.000,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.047 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά  8.700,00 €,  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  κατά 8.700,00 €  και του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 κατά  600,00 €. Το CPV  είναι   
50413200-5. 

 
Με τη μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών / εργασία  προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί  η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης –  πυρασφάλειας 
(συναγερμός / φωτισμός  ασφαλείας  κλπ) – πυρόσβεσης,  δηλαδή πυροσβεστικών 
αντλητικών συγκροτημάτων, καταιονιστήρων (sprinklers), πυροσβεστήρων και 
φιαλών, μπαταριών για αυτόματους ανιχνευτές πυρός και ανιχνευτές καπνού, 
φωτισμών ασφαλείας και λοιπών σχετικών ειδών (σειρηνών, κομβίων κλπ)  για  τα 
δημοτικά  κτίρια  του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.   

 Οι  εργασίες  θα γίνονται  κάθε φορά  κατόπιν   υπόδειξης  της  Υπηρεσίας  σε  
κάθε  εγκατάσταση του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας όπου θα 
προκύψει   αντίστοιχη ανάγκη. 

Η   αναλυτική   λίστα  των  παραπάνω  αναφερομένων  εγκαταστάσεων  και  
κτιρίων  αναφέρεται  στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

A/A ΕΙΔΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΚΤΙΡΙΑ 

1 του  Κεντρικού  Δημαρχιακού Μεγάρου (Δεκελείας 97-Ν.Φ.) ΤΗΛ. 
2132049092/-090 /-000/-002/-003 

2 του Δημοτικού κτιρίου  (επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων- 
Κυρίως κτίριο ΤΗΛ. 2102589917/ ΚΕΠ Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102582789/-794) 

3 του Δημοτικού κτιρίου-Παλαιού Δημαρχείου (Ραιδεστού 21-Νέα  Χαλκηδόνα) 
ΤΗΛ. 2132026300/-32/-13 

4 του  Πνευματικού  Κέντρου  Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Τρυπιά 45, Ν.Φ.) ΤΗΛ. 
2102514004   

5 του  Πνευματικού  Κέντρου Νέας  Χαλκηδόνας (Aγίων Αναργύρων 9 & 
Λαμπράκη– Ν.Χ.) ΤΗΛ. 2102523584 

6 του Κλειστού Δημ. Γυμναστηρίου  ‘ΙΩΝΙΚΟΣ’ (Ν. Τρυπιά  31  & Σάρδεων 
Ν.Φ. - Κυρίως  κτίριο / Υποσταθμός ΔΕΗ) ΤΗΛ. 2102525815 

7 του  Δημ. Γυμναστηρίου  ‘ΑΤΤΑΛΟΣ’  (Τρωάδος 2, Νέα Φιλαδέλφεια)  ΤΗΛ. 
2102585716 
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8 της Αίθουσας  πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου ‘Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ’ – 
Αποθήκη υδραυλικών – Αίθουσα  Γυμναστικής (Κ. Βάρναλη, Εθν. 
Αντιστάσεως  & Περικλέους - Νέα Χαλκηδόνα) ΤΗΛ. 2102515557 

9 του Δημοτικού κτιρίου (Σμύρνης  11 & Επταλόφου) - 1ος  Παιδ. Στ. Ν.Φ. 
ΤΗΛ. 2102511567 

10 του Δημοτικού κτιρίου (25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια) - 3ος  Παιδ. Στ. 
Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102529993 / 2102517755 

11 του Δημοτικού κτιρίου (Κρυστάλλη 24 & Πεταλά – Νέα  Χαλκηδόνα)  1ος  
Παιδ. Στ. Ν.Χ. ΤΗΛ.  2102511429/2102518224–  Βρεφικός  Στ. Ν.Χ. (2ος 
όροφος) ΤΗΛ. 2102518229. 

12 του Δημοτικού κτιρίου (Οδυσσέως  2 – Νέα  Χαλκηδόνα)   2ος  Παιδ. Στ. 
Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102523829 

13 του Δημοτικού κτιρίου  (Κάλβου & Κηφισού 64Α, Νέα  Χαλκηδόνα)   Παιδ. 
Στ. Ν.Χ.  

14 του Δημοτικού κτιρίου (Δεκελείας  154 - Νέα Φιλαδέλφεια)   Α’  Παράρτημα 
ΚΑΠΗ Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102524346  

15 του Δημοτικού κτιρίου (Θεσσαλονίκης  &  Αμφίσσης 56- Νέα Φιλαδέλφεια)   
Β’  Παράρτημα ΚΑΠΗ  Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102759114 / Φυσικοθεραπευτήριο   Ν.Φ.   
ΤΗΛ. 2102514004 

16 του Δημοτικού κτιρίου (Ελευθερίου  Βενιζέλου   46) –  Παράρτημα  ΚΑΠΗ   
Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102531333 

17 του Δημοτικού κτιρίου (Μαραθώνος  & Ραιδεστού / Ισόγειο  διαμέρισμα– 
Νέα  Χαλκηδόνα)-Φυσικοθεραπευτήριο Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102584857 

18 των Δημοτικών κτιρίων (Γκαράζ  -Τέρμα  οδού  Ατταλείας –Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ Χώρος 
συγκέντρωσης εργαζομένων / Γραφεία καθαριότητας / Χώρος μηχανικών / 
Λεβητοστάσιο / Εξωτερικοί χώροι) Ν.Φ. ΤΗΛ.2102511969/ 2102512111 

19 των Δημοτικών κτιρίων [Άλσος  Ν.Φ. - ΚΤΙΡΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ Γραφεία Πρασίνου 
(Γραφείο / Χώρος εργαζομένων / Αποθήκη) - Αντλιοστάσιο Β’]  Άλσος  Ν.Φ. 
ΤΗΛ. 2102513563 

20 του Δημοτικού κτιρίου  / Τρίγωνο Πίνδου & Αδελφών Γεωργιάδη 1 –Ισόγειο 
ΚΕΠ Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102583084/2132006200- 1ος  Όροφος  Τμ. 
Μηχανοργάνωσης, ΤΗΛ. 2132049150/-125) / Νέα Φιλαδέλφεια 

21 των Δημοτικών κτιρίων  (Δημοτικό  Κοιμητήριο Κόκκινου  Μύλου, Νέα 
Φιλαδέλφεια) ΤΗΛ. 2102317716/2102313205 

22 του Δημοτικού κτιρίου (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ Ο.Ε.Κ./πλατεία επί της οδού  Χίου/ΤΜ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗ/Γραφεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, Νέα 
Φιλαδέλφεια) ΤΗΛ. 2102528348 

23 του Δημοτικού κτιρίου (Ρόδου 3- Ν.Φ.)- Αίθουσα Β’ Συγκροτήματος  
Εργατικών Πολυκατοικιών –  Πολιτιστικά  Προγράμματα   Ν.Φ. 

24 του Δημοτικού κτιρίου (Πλατεία  Κερκύρας - Ν.Φ.)- Αίθουσα Δ’ 
Συγκροτήματος  Εργατικών Πολυκατοικιών –  Πολιτιστικά  Προγράμματα   
Ν.Φ. 

25 του Δημοτικού κτιρίου (οδός Πλουτάρχου  61 & Θεσσαλονίκης – Κεντρική  
δημοτική αποθήκη) – Ν.Φ. - ΤΗΛ. 2102527758 

26 του Δημοτικού κτιρίου - Γραφείο ψυχικής υγείας & πρόληψης (Μαιάνδρου 
83, Νέα Φιλαδέλφεια) 

27 του Δημοτικού κτιρίου - Κοινωνικό Παντοπωλείο (περιοχή Απομάχων, 
Πλατεία Κυθήρων, Νέα  Φιλαδέλφεια) 

28 του Δημοτικού κτιρίου - Κοινωνικό Ιατρείο (Ελ. Βενιζέλου 2, Νέα 
Φιλαδέλφεια) 

- Στις  παραπάνω εργασίες  θα   συμπεριλαμβάνονται   πλήρως: το 
κόστος  εργασίας συντηρήσεων κι επισκευών – ελέγχων - υλικών - εξαγωγής - 
αποσυναρμολόγησης – μεταφορών – τοποθέτησης- συναρμολόγησης-εγκατάστασης 
– δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη.  

-  

Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των κτιρίων του Δήμου, ο οποίος 
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε 
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αυτόν, οποιοδήποτε κτίριο κατασκευάσει, διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 

Η  χρονική διάρκεια  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών / εργασίας  θα  είναι  
δύο  (2)  έτη  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης. 

Παρακαλείται το Τμ. Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού &  Φορολογικών  
Υποθέσεων  Δ.Ν.Φ.Ν.Χ., στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 
 
Ε) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Κ.Α. 

02.30.6262.002). 

 

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,  για την παρακάτω παροχή 
υπηρεσιών/εργασία   με στοιχεία: 

 

Α/
Α 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
/ EΡΓΑΣΙΑ 

Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Συντήρηση σιντριβανιών 
του Δήμου 

02.30.6262.0
02 

α)20.500,00 € 
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2018 
και  
β)4.000,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2019 

174/2017 50000000-5 
 
 

 

 

Προς ενημέρωση της  Οικονομικής  Επιτροπής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών / εργασίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 

 της 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 
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Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών / εργασία  προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 24.500,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.002  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά  20.500,00 € και του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  κατά 4.000,00 €. Το CPV  είναι   
50000000-5. 

 
Με τη μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών / εργασία  προβλέπεται να 

γίνουν   εργασίες   συντήρησης  (τακτικής κι έκτακτης) και  καθαρισμού  για  τα  
σιντριβάνια   του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας  Χαλκηδόνας. Mε τις  
συγκεκριμένες εργασίες   οι  εγκαταστάσεις σιντριβανιών  θα  παραδίδονται  κάθε  
φορά  σε πλήρη  και  ορθή  λειτουργία.  Πρόκειται  για  εργασίες συντήρησης 
(προληπτικής κι επισκευαστικής): ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων / 
μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων / χημικού  και μηχανικού  (με πιεστικό ή 
χειρονακτικά)  καθαρισμού  (πλύσιμο  με ειδικό μυκητοκτόνο – αλγοκτόνο) / 
εργασίες (λόγω ζημιάς, βλάβης ή επισκευής) των σιντριβανιών  του Δήμου. 

 
 
Πρόκειται  για  εργασίες  στις   εγκαταστάσεις  των έξι (6)  σιντριβανιών, που 

βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:  Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. 
Πατριάρχου) πλησίον  ‘COFFEE  ISLAND’ Ν.Φ. / Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 
(πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον  ‘ΘΕΙΟΣ  ΦΑΝΗΣ’ Ν.Φ. / Πλατεία  Μιαούλη Ν.Φ. / 
Κόμβος Αχαρνών & Αγ. Αναργύρων Ν.Χ. / Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως Ν.Χ. / της 
Πλατείας 28ης Οκτωβρίου, περιοχής Νησίδας Ν.Φ.. 

Πιο συγκεκριμένα  η μελέτη αφορά  για  εργασίες συντήρησης (προληπτικής 
κι επισκευαστικής): 
-των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αυτοματισμών  λειτουργίας, 
ηλεκτρολογικών, φωτισμού,  ηλεκτρονικών, μηχανημάτων,  αντλιών – κινητήρων  
κλπ), 
-των μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων (υδραυλικών δικτύων,  φίλτρων, 
ακροφυσίων  κλπ), 
-χημικού  και μηχανικού  (με πιεστικό ή χειρονακτικά)  καθαρισμού (πλύσιμο  με 
ειδικό μυκητοκτόνο – αλγοκτόνο) του  δαπέδου , των  παρειών  δεξαμενής  
σιντριβανιού, των μηχανημάτων και των σωληνώσεων,  λοιπών χώρων, 
περιβάλλοντος   χώρου,  φρεατίων, πίλαρς  και σωληνώσεων αυτού, απομάκρυνση 
απορριμμάτων / λυμάτων, 
-εργασίες (λόγω ζημιάς, βλάβης ή επισκευής) μετά της  αντικατάστασης   υλικών – 
εξαρτημάτων. 

 Οι  εργασίες  θα γίνονται  κάθε φορά  κατόπιν   υπόδειξης  της  Υπηρεσίας  σε 
καθεμία από τις παραπάνω  εγκαταστάσεις   του  Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας  
Χαλκηδόνας όπου θα προκύψει   αντίστοιχη ανάγκη.    

Στις  παραπάνω εργασίες  θα   συμπεριλαμβάνονται   πλήρως: το κόστος  
εργασίας συντηρήσεων κι επισκευών – ελέγχων - υλικών - εξαγωγής - 
αποσυναρμολόγησης – μεταφορών – τοποθέτησης- συναρμολόγησης-εγκατάστασης 
– δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη. 

 
Τα παραπάνω  αναφερόμενα  σιντριβάνια   είναι ενδεικτικά  σιντριβάνια του 

Δήμου.  Η λίστα των σιντριβανιών  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες 
του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε αυτή, οποιοδήποτε   σιντριβάνι  κατασκευάσει, 
διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
Η  χρονική διάρκεια  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών / εργασίας  θα  είναι  ένα  

(1)  έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης. 

Παρακαλείται το Τμ. Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού &  Φορολογικών  
Υποθέσεων  Δ.Ν.Φ.Ν.Χ., στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 
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ΣΤ) 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση - Ψήφιση πίστωσης και έκδοση Π.Α.Υ. του προϋπολογισμού 
του έτους 2018 
 
Κύριε Πρόεδρε,   

Στον προϋπολογισμό του Δήμου  Ν.Φιλαδέλφειας –Ν.Χαλκηδόνας  για το οικονομικό 

έτος 2018 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ως εξής:   

 

A/A Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Π.Α.Υ. Ημ/νία 

1 Συμμετοχή του Δήμου στην Επιχορήγηση 
"ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ" (ως ΚΥΑ 
5711/10.03.2017, ΦΕΚ 767 Β') 

00.6726.002 5.700,00 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 5.700,00€   

 

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, με απόφασή της να ψηφίσει την ανωτέρω 

πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

1δ  του Ν. 3852/2010.  

Συν.ΦΕΚ 767/10-3-2017                                            

 
 
Ζ) 
 
ΘΕΜΑ : « Έκδοση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης» 
   

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση ανάληψης υποχρέωσης για τον παρακάτω  Κ.Α. 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, που αφορά συντήρηση προγράμματος 

Λογισμικού διαχείρισης παιδικών σταθμών. 

 

 

Α/Α Τίτλος Κ.Α. ΠΟΣΟ(€) Α.Μ. 

1 Συντήρηση προγράμματος 

Λογισμικού διαχείρισης παιδικών 

σταθμών 

02.15.6266.003 998,20 1/2018 

 
 
 

 Η) 

 

Θέμα: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 (πολυετείς 
και συνεχιζόμενες δαπάνες) 
 
 Κύριε Πρόεδρε: 
 
Εισηγούμαστε την ψήφιση και διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων:  
Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο : 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, όπως αυτές 
ισχύουν, «Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή 
βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως 
οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί 
ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)». 

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς 
αντικατάσταση του Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής: 

«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου 
φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων 
Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που:  

α) έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που 
αφορούν στη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού και 

β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και 
απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις 
αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις 
πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.» 

 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω 
διατάξεων, εισηγούμαστε τα παρακάτω θέματα :   

 
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων 
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
 
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο 
μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
 
ΘΕΜΑ 1ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018.  
 
Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 
28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και 
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1α της Β’ 
ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι με την έναρξη του οικονομικού 
έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το 
μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και στην Γ’ 
ενότητα αναφέρεται ρητά ότι : «επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και 
αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς 
αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών 
των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις  των άρθρων 24 και 
25 του ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 
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κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το 
δημοτικό συμβούλιο. 
 

Βάσει των ανωτέρω, η οικονομική επιτροπή. θα πρέπει με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018 να προβεί αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
στην διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς της που κάνουν αναφορά σε δαπάνες 
πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος της δαπάνης που θα εκτελεστεί 
μέσα στο 2018 και για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε προς την οικονομική 
επιτροπή του Δήμου την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως ακολούθως : 
 

Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

168/2017 35.6633.019 
Καταπολέμηση 

κάμπιας τών πεύκων 1.823,00 

 
 

88 

67/2017 35.6262.002 
Διαχείριση υδάτινου 
όγκου λίμνης άλσους 19.313,00 

 
89 

20/2017 35,6117,006 
Διαμόρφωση κόμης 
κλάδεμα δένδρων 51.990,47 

90 

172/2017 35.6264.016 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 5.208,00 

 
91 

38/2017 15.6131.001 

Σύμβαση με 
Εξωτερική Υπηρεσία 

Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 

για την παροχή 
υπηρεσιών Ιατρού 

Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας 

(Π.Δ. 294/80, Ν. 
1568/85 και Π.Δ. 

95/99) 3.045,06 

 
 
 
 

93 

185/2017 30.6262.043 

Συντήρηση Η/Μ & 
λοιπών 

εγκαταστάσεων 
Λίμνης,συστήματος 

προληπτικής πυρ/σίας 
& άρδευσης Άλσους 55.901,40 

 
94 

185/2017 30.6262.044 

Συντήρηση 
καυστήρων 

Δημοτικών κτιρίων 4.000,00 

 
95 

217/2017 45.7413.001 

Μελέτη 
υδρογεωλογικής 
καταλληλότητας 

χώρου Δημοτικού 
Κοιμητηρίου 74.400,00 

 
99 

47/2017 15.7326.001 

Κατασκευή - 
Ανακατασκευή 

διαφόρων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Δήμου  Ν. 
Φιλαδέλφειας -Ν.  

Χαλκηδόνας 125.677,31 

 
 
 

101 
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Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

20/2017 45.7336.001 

Έργα υποδομής 
δημοτικού 

νεκροταφείου 88.291,57 

 
103 

20/2017 35.7332.001 

Προστασία, 
διαχείριση και  

Ανάπλαση  άλσους 
Νέας Φιλαδέλφειας 271.997,16 

 
105 

230/2017 30.7411.002 

Εκπόνηση 
γεωτεχνικής μελέτης 
για το βρεφονηπιακό 
σταθμό στο ΟΤ 167 
(Τεχν. προγ. κατ. 

Ζ΄α/α1) 17.900,00 

 
 

107 

233/2017 20.7135.004 

Προμήθεια πλαστικών  
κυλιόμενων κάδων 

καθαριότητας 1000 lt 
& 770 lt & 220 lt 130.000,00 

 
 

92 

233/2017 20.7135.006 

Προμήθεια καροτσιών 
καθαριότητας 

(οδοκαθαρισμού) 7.000,00 

 
 

92 

253/2016 64.7336.003 
Αποκατάσταση 

ζημιών από θεομηνίες 11.600,00 

 
96 

163/2017 25.7312.002 

Κατασκευή αγωγών 
σύνδεσης διαφόρων 

ακινήτων 
(Τεχν.Προγρ. 

Κατηγορία Α΄α/α 5 
και Δ' α/α 3) 14.400,00 

 
 

98 

20/2017 30.7323.016 

Κατασκευή θέσεων 
στάθμευσης 

μοτοποδηλάτων - 
μοτοσικλετών στην 
Πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Τεχνικό 

Πρόγραμμα 
Κατηγορία Δ' α/α 6) 30.637,27 

 
 
 
 

100 

20/2017 30.7323.002 

Υπογειοποίηση κάδων 
απορριμμάτων 
πλατείας Ελ. 
Βενιζέλου 33.734,33 

 
102 

143/2017 30.7332.009 

Αναπλαση παιδικων 
χαρων Δήμου Ν. 
Φιλαδελφειας - Ν. 

Χαλκηδονας 202.000,01 

 
104 

20/2017 15.7331.010 

Ασφαλης προσβαση 
μαθητων περιξ 

σχολικων 
συγκροτηματων 

δημου Φιλαδελφειας 
Χαλκηδονας 31.252,03 

 
 

106 

259/2017 30.6117.015 

Εργασίες ελέγχου και 
πιστοποίησης 

λειτουργίας παιδικών 
χαρών 1.674,00 

 
 

116 
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Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

193/2017 20.6243.001 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση  (Leasing) 
μηχ/κου εξοπλισμού 
(απορριματοφόρα, 
σάρωθρα κ.λ.π.) 133.562,88 

 
 
 

97 

193/2017 

 
30.6243.001 

 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση  (Leasing) 
μηχ/κου εξοπλισμού 
(ημιφορτηγά κ.λ.π.) 39.283,20 

 
 

97 

193/2017 35.6243.001 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση  (Leasing) 
μηχ/κου εξοπλισμού 
(ημιφορτηγά κ.λ.π.) 39.283,20 

 
 

97 

 
Σημ.: Η δέσμευση για τη χρηματοδοτική μίσθωση αφορά το έτος 2018. Με τη 
συμβασιοποίηση οα οριστικοποιηθούν οι δόσεις και τα επόμενα έτη, τον 
προϋπολογισμό των οποίων και θα δεσμεύει. 
 
ΘΕΜΑ 2ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 αναφέρεται 
ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε 
νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα άμεσα και 
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι δαπάνες που αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος 
συμβατικών υποχρεώσεων. 
 
 Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 
28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και 
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην Γ’ ενότητα αναφέρεται 
ρητά ότι : «επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των 
περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας 
των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις  των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 και των 
άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 
 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το 
δημοτικό συμβούλιο. 

 
Βάσει των ανωτέρω, η οικονομική επιτροπή  θα πρέπει με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018 να προβεί αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
στην διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς της που αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος 
συμβατικών υποχρεώσεων και θα εκτελεστεί μέσα στο 2018και για τους λόγους 
αυτούς εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου την έγκριση των 
δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως ακολούθως : 
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Αριθμός 
Αρχικής 

απόφασης 
έγκρισης 
δαπάνης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό δέσμευσης 
έτους 2018 

 
ΠΑΥ 

217/2017 00.6452.001 

Ετήσια συνδρομή 
για την απόκτηση 

βιοβλιοθηκονομικού 
προγράμματος open 

ΑΒΕΚΤ για τη 
λειτουργία της 

Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 372,00 

 
 
 
 

115 

 
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

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

καταγράφονται στο αριθ. 5/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της 

Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ενημέρωσε τα παρόντα μέλη του Σώματος ότι 

αποσύρεται η β΄ εισήγηση («Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων δημοτικών κτιρίων»), 

προκειμένου να επανέλθει με διετή διάρκεια. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 

Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την απόσυρση της  
β΄ εισήγησης, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010, των 
άρθρων 158 και 172 του Ν. 3463/06, αυτές του Π.Δ. 80/2016, αυτές του  Ν. 
4013/2011 και του Ν. 4412/2016, αυτές της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 
28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και μελέτησε όλα τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ει   

ομόφωνα ως προς τις α΄, στ΄, ζ΄ και η΄ εισηγήσεις 
κατά πλειοψηφία  

(6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) ως προς τις γ΄, δ΄ και ε΄ εισηγήσεις 

Ι) 

Α. Την έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής ποσού 3.000,00 € στο όνομα του 

υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

κ. Ψαλίδα Κωνσταντίνου για την πληρωμή των ετήσιων εξόδων διέλευσης διοδίων 

από την Αττική Οδό του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4446 οχήματος του Δήμου. 

Β. Την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & την διάθεση πίστωσης για τον 

παρακάτω Κ.Α. προκειμένου να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτερα η 

κυκλοφορία του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 4446 επικαθήμενου οχήματος (ρυμουλκό μετά 

ρυμουλκουμένου) του Δήμου (από το αμαξοστάσιο του Δήμου προς τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Φυλής) λόγω του συνολικού του βάρους (περίπου 22 τόνων με πλήρες φορτίο) και 

μήκους του (16 μέτρα). 

Α
/

Α 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

CPV 

1 02.20.6323.003 Έξοδα διέλευσης 

απορριμματοφόρων από Αττική 

3.000,00 € 63712210-8 
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οδό 

 
Συν.: Η Α.Μ. 18/10 

Αριθμός ΠΑΥ 109/2018 

 

 
Γ. Ορίζει προθεσμία τριών (3) μηνών από λήψεως της παρούσης, ήτοι μέχρι 
30/4/2018,  για την απόδοση λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων 
χρημάτων από τον ορισθέντα υπόλογο υπάλληλο. 

 
 

 

ΙΙ) 

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

αναφερομένων κωδικών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2018, ως εξής: 

Α) 

 
 

Α/Α ΠΑΡΟΧΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

EΡΓΑΣΙΑ 

Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Συντήρηση Η/Ζ 
Δημοτικών κτιρίων  
 

02.30.7331.006  α)7.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) για το έτος 
2018, 
β)6.400,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για το 
έτος 2019 
γ)600,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για το 
έτος 2020 

171 /2017 50532300-6 
 

 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών / εργασίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 

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

 
Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών / εργασία  προϋπολογίζεται 

στο ποσό των 14.000,00 €  με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α.  02.30.7331.006   
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά  7.000,00 €,  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  κατά 6.400,00 €  και του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 κατά  600,00 €. Το CPV  είναι   
50532300-6.   

Με τη μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών / εργασία  προβλέπεται να 
γίνουν εργασίες: συντήρησης  (τακτικής / προληπτικής   κι  έκτακτης / 
επισκευαστικής)  για  τα ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη (ΗΖ)  του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.   

Η   ενδεικτική  αναλυτική   λίστα  των  παραπάνω  αναφερομένων  
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων  αναφέρεται  στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

A/A   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 του Δημοτικού κτιρίου   επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων / 
Κυρίως κτίριο / 2ο  υπόγειο  του κτιρίου 

2 Αντλιοστάσιο  ακαθάρτων  λυμάτων / Ισόγειο  κτίριο  περιοχής,  Απομάχων  
πλησίον της διασταυρώσεως των οδών  Κίρκης & Καϊτατζόγλου  (στο  
αμαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ)  Ν.Φ. 

3 Αντλιοστάσιο  ακαθάρτων  λυμάτων  / Ισόγειο  κτίριο  περιοχής,  Απομάχων  
πλησίον της διασταυρώσεως των οδών Zαϊμη & Κρεσταίνης Ν.Φ.  

 
Ο ανωτέρω  είναι ενδεικτικός  πίνακας  των  εγκαταστάσεων  Η/Ζ του Δήμου, 

ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να 
συμπεριληφθεί σε αυτόν, οποιαδήποτε  εγκατάσταση  κατασκευάσει, διαμορφώσει ή 
ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
Πρόκειται   για  εργασίες: 
 

 τακτικής  (προληπτικής) συντήρησης, 

 έκτακτης (επισκευαστικής) συντήρησης   λόγω έκτακτων βλαβών  / ζημιών / 
φθορών, 

 εργασίες (λόγω ζημιάς, βλάβης ή επισκευής) μετά της  αντικατάστασης   
υλικών – εξαρτημάτων, 

για  τα     ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη (ΗΖ)  του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας. 

Οι  εργασίες  θα γίνονται  κάθε φορά  κατόπιν   υπόδειξης  της  Υπηρεσίας  σε  
κάθε  εγκατάσταση του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  όπου θα 
προκύψει   αντίστοιχη ανάγκη.    

Θα   συμπεριλαμβάνονται   πλήρως: όλες  οι  σχετικές  εργασίες  / ελέγχου / 
προμήθειας σχετικών απαραίτητων υλικών  και  ανταλλακτικών / τοποθέτησης / 
εγκατάστασης  /συναρμολόγησης / απεγκατάστασης /αποσυναρμολόγησης / 
μεταφοράς /δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη. 

 

Η  χρονική διάρκεια  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών / εργασίας  θα  είναι  
δύο  (2)  έτη  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης. 
 

 

Αριθμός ΠΑΥ 111/2018 
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 Με την έναρξη του οικονομικού έτους  2019, πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση ανάληψης-

υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην εναπομείνασα πίστωση για τη 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι για ποσό 

6.400,00 €, ενώ με την έναρξη του οικονομικού έτους  2020, πρέπει να 

εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η 

απόφαση ανάληψης-υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην 

εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη 600,00 €. 

 
 
Β) 
 

Α/
Α 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
EΡΓΑΣΙΑ 

Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗ

Σ 

CPVS 

1 Συντήρηση συστήματος 
πυρόσβεσης  Δημοτικών 
κτιρίων  
 

02.30.6262.04
7  

α)8.700,00 € 
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2018, 
β)8.700,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2019 
γ)600,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2020 

173 
/2017 

50413200-5 
 

 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών / εργασίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 

 της 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών / εργασία  προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 18.000,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.047 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά  8.700,00 €,  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  κατά 8.700,00 €  και του 
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προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 κατά  600,00 €. Το CPV  είναι   
50413200-5. 

 
Με τη μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών / εργασία  προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί  η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης –  πυρασφάλειας 
(συναγερμός / φωτισμός  ασφαλείας  κλπ) – πυρόσβεσης,  δηλαδή πυροσβεστικών 
αντλητικών συγκροτημάτων, καταιονιστήρων (sprinklers), πυροσβεστήρων και 
φιαλών, μπαταριών για αυτόματους ανιχνευτές πυρός και ανιχνευτές καπνού, 
φωτισμών ασφαλείας και λοιπών σχετικών ειδών (σειρηνών, κομβίων κλπ)  για  τα 
δημοτικά  κτίρια  του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.   

 Οι  εργασίες  θα γίνονται  κάθε φορά  κατόπιν   υπόδειξης  της  Υπηρεσίας  σε  
κάθε  εγκατάσταση του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας όπου θα 
προκύψει   αντίστοιχη ανάγκη. 

Η   αναλυτική   λίστα  των  παραπάνω  αναφερομένων  εγκαταστάσεων  και  
κτιρίων  αναφέρεται  στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

A/A ΕΙΔΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΚΤΙΡΙΑ 

1 του  Κεντρικού  Δημαρχιακού Μεγάρου (Δεκελείας 97-Ν.Φ.) ΤΗΛ. 
2132049092/-090 /-000/-002/-003 

2 του Δημοτικού κτιρίου  (επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων- 
Κυρίως κτίριο ΤΗΛ. 2102589917/ ΚΕΠ Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102582789/-794) 

3 του Δημοτικού κτιρίου-Παλαιού Δημαρχείου (Ραιδεστού 21-Νέα  Χαλκηδόνα) 
ΤΗΛ. 2132026300/-32/-13 

4 του  Πνευματικού  Κέντρου  Νέας Φιλαδέλφειας (Ν. Τρυπιά 45, Ν.Φ.) ΤΗΛ. 
2102514004   

5 του  Πνευματικού  Κέντρου Νέας  Χαλκηδόνας (Aγίων Αναργύρων 9 & 
Λαμπράκη– Ν.Χ.) ΤΗΛ. 2102523584 

6 του Κλειστού Δημ. Γυμναστηρίου  ‘ΙΩΝΙΚΟΣ’ (Ν. Τρυπιά  31  & Σάρδεων 
Ν.Φ. - Κυρίως  κτίριο / Υποσταθμός ΔΕΗ) ΤΗΛ. 2102525815 

7 του  Δημ. Γυμναστηρίου  ‘ΑΤΤΑΛΟΣ’  (Τρωάδος 2, Νέα Φιλαδέλφεια)  ΤΗΛ. 
2102585716 

8 της Αίθουσας  πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου ‘Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ’ – 
Αποθήκη υδραυλικών – Αίθουσα  Γυμναστικής (Κ. Βάρναλη, Εθν. 
Αντιστάσεως  & Περικλέους - Νέα Χαλκηδόνα) ΤΗΛ. 2102515557 

9 του Δημοτικού κτιρίου (Σμύρνης  11 & Επταλόφου) - 1ος  Παιδ. Στ. Ν.Φ. 
ΤΗΛ. 2102511567 

10 του Δημοτικού κτιρίου (25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια) - 3ος  Παιδ. Στ. 
Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102529993 / 2102517755 

11 του Δημοτικού κτιρίου (Κρυστάλλη 24 & Πεταλά – Νέα  Χαλκηδόνα)  1ος  
Παιδ. Στ. Ν.Χ. ΤΗΛ.  2102511429/2102518224–  Βρεφικός  Στ. Ν.Χ. (2ος 
όροφος) ΤΗΛ. 2102518229. 

12 του Δημοτικού κτιρίου (Οδυσσέως  2 – Νέα  Χαλκηδόνα)   2ος  Παιδ. Στ. 
Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102523829 

13 του Δημοτικού κτιρίου  (Κάλβου & Κηφισού 64Α, Νέα  Χαλκηδόνα)   Παιδ. 
Στ. Ν.Χ.  

14 του Δημοτικού κτιρίου (Δεκελείας  154 - Νέα Φιλαδέλφεια)   Α’  Παράρτημα 
ΚΑΠΗ Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102524346  

15 του Δημοτικού κτιρίου (Θεσσαλονίκης  &  Αμφίσσης 56- Νέα Φιλαδέλφεια)   
Β’  Παράρτημα ΚΑΠΗ  Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102759114 / Φυσικοθεραπευτήριο   Ν.Φ.   
ΤΗΛ. 2102514004 

16 του Δημοτικού κτιρίου (Ελευθερίου  Βενιζέλου   46) –  Παράρτημα  ΚΑΠΗ   
Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102531333 

17 του Δημοτικού κτιρίου (Μαραθώνος  & Ραιδεστού / Ισόγειο  διαμέρισμα– 
Νέα  Χαλκηδόνα)-Φυσικοθεραπευτήριο Ν.Χ. ΤΗΛ. 2102584857 

18 των Δημοτικών κτιρίων (Γκαράζ  -Τέρμα  οδού  Ατταλείας –Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ Χώρος 
συγκέντρωσης εργαζομένων / Γραφεία καθαριότητας / Χώρος μηχανικών / 
Λεβητοστάσιο / Εξωτερικοί χώροι) Ν.Φ. ΤΗΛ.2102511969/ 2102512111 
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19 των Δημοτικών κτιρίων [Άλσος  Ν.Φ. - ΚΤΙΡΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ Γραφεία Πρασίνου 
(Γραφείο / Χώρος εργαζομένων / Αποθήκη) - Αντλιοστάσιο Β’]  Άλσος  Ν.Φ. 
ΤΗΛ. 2102513563 

20 του Δημοτικού κτιρίου  / Τρίγωνο Πίνδου & Αδελφών Γεωργιάδη 1 –Ισόγειο 
ΚΕΠ Ν.Φ. ΤΗΛ. 2102583084/2132006200- 1ος  Όροφος  Τμ. 
Μηχανοργάνωσης, ΤΗΛ. 2132049150/-125) / Νέα Φιλαδέλφεια 

21 των Δημοτικών κτιρίων  (Δημοτικό  Κοιμητήριο Κόκκινου  Μύλου, Νέα 
Φιλαδέλφεια) ΤΗΛ. 2102317716/2102313205 

22 του Δημοτικού κτιρίου (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ Ο.Ε.Κ./πλατεία επί της οδού  Χίου/ΤΜ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗ/Γραφεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, Νέα 
Φιλαδέλφεια) ΤΗΛ. 2102528348 

23 του Δημοτικού κτιρίου (Ρόδου 3- Ν.Φ.)- Αίθουσα Β’ Συγκροτήματος  
Εργατικών Πολυκατοικιών –  Πολιτιστικά  Προγράμματα   Ν.Φ. 

24 του Δημοτικού κτιρίου (Πλατεία  Κερκύρας - Ν.Φ.)- Αίθουσα Δ’ 
Συγκροτήματος  Εργατικών Πολυκατοικιών –  Πολιτιστικά  Προγράμματα   
Ν.Φ. 

25 του Δημοτικού κτιρίου (οδός Πλουτάρχου  61 & Θεσσαλονίκης – Κεντρική  
δημοτική αποθήκη) – Ν.Φ. - ΤΗΛ. 2102527758 

26 του Δημοτικού κτιρίου - Γραφείο ψυχικής υγείας & πρόληψης (Μαιάνδρου 
83, Νέα Φιλαδέλφεια) 

27 του Δημοτικού κτιρίου - Κοινωνικό Παντοπωλείο (περιοχή Απομάχων, 
Πλατεία Κυθήρων, Νέα  Φιλαδέλφεια) 

28 του Δημοτικού κτιρίου - Κοινωνικό Ιατρείο (Ελ. Βενιζέλου 2, Νέα 
Φιλαδέλφεια) 

- Στις  παραπάνω εργασίες  θα   συμπεριλαμβάνονται   πλήρως: το 
κόστος  εργασίας συντηρήσεων κι επισκευών – ελέγχων - υλικών - εξαγωγής - 
αποσυναρμολόγησης – μεταφορών – τοποθέτησης- συναρμολόγησης-εγκατάστασης 
– δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη.  

-  

Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των κτιρίων του Δήμου, ο οποίος 
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε 
αυτόν, οποιοδήποτε κτίριο κατασκευάσει, διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 

Η  χρονική διάρκεια  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών / εργασίας  θα  είναι  
δύο  (2)  έτη  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης. 
 
 
 

Αριθμός ΠΑΥ 113/2018 

 
 
 

 Με την έναρξη του οικονομικού έτους  2019, πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση ανάληψης-

υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην εναπομείνασα πίστωση για τη 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι για ποσό 

8.700,00 €, ενώ με την έναρξη του οικονομικού έτους  2020, πρέπει να 

εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η 

απόφαση ανάληψης-υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην 

εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη 600,00 €. 

 
Γ) 
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Α/
Α 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
/ EΡΓΑΣΙΑ 

Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Συντήρηση σιντριβανιών 
του Δήμου 

02.30.6262.0
02 

α)20.500,00 € 
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2018 
και  
β)4.000,00 €  
(με Φ.Π.Α.) για 
το έτος 2019 

174/2017 50000000-5 
 
 

 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών / εργασίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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. 

 της 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών / εργασία  προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 24.500,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.002  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά  20.500,00 € και του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  κατά 4.000,00 €. Το CPV  είναι   
50000000-5. 

 
Με τη μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών / εργασία  προβλέπεται να 

γίνουν   εργασίες   συντήρησης  (τακτικής κι έκτακτης) και  καθαρισμού  για  τα  
σιντριβάνια   του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας  Χαλκηδόνας. Mε τις  
συγκεκριμένες εργασίες   οι  εγκαταστάσεις σιντριβανιών  θα  παραδίδονται  κάθε  
φορά  σε πλήρη  και  ορθή  λειτουργία.  Πρόκειται  για  εργασίες συντήρησης 
(προληπτικής κι επισκευαστικής): ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων / 
μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων / χημικού  και μηχανικού  (με πιεστικό ή 
χειρονακτικά)  καθαρισμού  (πλύσιμο  με ειδικό μυκητοκτόνο – αλγοκτόνο) / 
εργασίες (λόγω ζημιάς, βλάβης ή επισκευής) των σιντριβανιών  του Δήμου. 

 
 
Πρόκειται  για  εργασίες  στις   εγκαταστάσεις  των έξι (6)  σιντριβανιών, που 

βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:  Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. 
Πατριάρχου) πλησίον  ‘COFFEE  ISLAND’ Ν.Φ. / Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 
(πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον  ‘ΘΕΙΟΣ  ΦΑΝΗΣ’ Ν.Φ. / Πλατεία  Μιαούλη Ν.Φ. / 
Κόμβος Αχαρνών & Αγ. Αναργύρων Ν.Χ. / Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως Ν.Χ. / της 
Πλατείας 28ης Οκτωβρίου, περιοχής Νησίδας Ν.Φ.. 
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Πιο συγκεκριμένα  η μελέτη αφορά  για  εργασίες συντήρησης (προληπτικής 
κι επισκευαστικής): 
-των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αυτοματισμών  λειτουργίας, 
ηλεκτρολογικών, φωτισμού,  ηλεκτρονικών, μηχανημάτων,  αντλιών – κινητήρων  
κλπ), 
-των μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων (υδραυλικών δικτύων,  φίλτρων, 
ακροφυσίων  κλπ), 
-χημικού  και μηχανικού  (με πιεστικό ή χειρονακτικά)  καθαρισμού (πλύσιμο  με 
ειδικό μυκητοκτόνο – αλγοκτόνο) του  δαπέδου , των  παρειών  δεξαμενής  
σιντριβανιού, των μηχανημάτων και των σωληνώσεων,  λοιπών χώρων, 
περιβάλλοντος   χώρου,  φρεατίων, πίλαρς  και σωληνώσεων αυτού, απομάκρυνση 
απορριμμάτων / λυμάτων, 
-εργασίες (λόγω ζημιάς, βλάβης ή επισκευής) μετά της  αντικατάστασης   υλικών – 
εξαρτημάτων. 

 Οι  εργασίες  θα γίνονται  κάθε φορά  κατόπιν   υπόδειξης  της  Υπηρεσίας  σε 
καθεμία από τις παραπάνω  εγκαταστάσεις   του  Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας  
Χαλκηδόνας όπου θα προκύψει   αντίστοιχη ανάγκη.    

Στις  παραπάνω εργασίες  θα   συμπεριλαμβάνονται   πλήρως: το κόστος  
εργασίας συντηρήσεων κι επισκευών – ελέγχων - υλικών - εξαγωγής - 
αποσυναρμολόγησης – μεταφορών – τοποθέτησης- συναρμολόγησης-εγκατάστασης 
– δαπάνες  για  το  προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη. 

 
Τα παραπάνω  αναφερόμενα  σιντριβάνια   είναι ενδεικτικά  σιντριβάνια του 

Δήμου.  Η λίστα των σιντριβανιών  δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες 
του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε αυτή, οποιοδήποτε   σιντριβάνι  κατασκευάσει, 
διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
Η  χρονική διάρκεια  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών / εργασίας  θα  είναι  ένα  

(1)  έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης. 
 

   

Αριθμός ΠΑΥ 112/2018 

 

 Με την έναρξη του οικονομικού έτους  2019, πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση ανάληψης-

υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην εναπομείνασα πίστωση για τη 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι για συνολικό 

ποσό 4.000,00 €. 

 
 
Δ) 
 
 
 

A/A Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Π.Α.Υ. Ημ/νία 

1 Συμμετοχή του Δήμου στην Επιχορήγηση 
"ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ" (ως ΚΥΑ 
5711/10.03.2017, ΦΕΚ 767 Β') 

00.6726.002 5.700,00 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 5.700,00€   

 

Σχετ. .ΦΕΚ 767/10-3-2017   
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Αριθμός ΠΑΥ 110/2018 

                                              
 
Ε) 
 

 

 

Α/Α Τίτλος Κ.Α. ΠΟΣΟ(€) Α.Μ. 

1 Συντήρηση προγράμματος 

Λογισμικού διαχείρισης παιδικών 

σταθμών 

02.15.6266.003 998,20 1/2018 

 
   

Αριθμός ΠΑΥ 114/2018 

 
ΣΤ) 
 

1) Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 
2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), ως ακολούθως : 

 

Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

168/2017 35.6633.019 
Καταπολέμηση 

κάμπιας τών πεύκων 1.823,00 

 
 

88 

67/2017 35.6262.002 
Διαχείριση υδάτινου 
όγκου λίμνης άλσους 19.313,00 

 
89 

20/2017 35,6117,006 
Διαμόρφωση κόμης 
κλάδεμα δένδρων 51.990,47 

90 

172/2017 35.6264.016 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 5.208,00 

 
91 

38/2017 15.6131.001 

Σύμβαση με 
Εξωτερική Υπηρεσία 

Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 

για την παροχή 
υπηρεσιών Ιατρού 

Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας 

(Π.Δ. 294/80, Ν. 
1568/85 και Π.Δ. 

95/99) 3.045,06 

 
 
 
 

93 

185/2017 30.6262.043 

Συντήρηση Η/Μ & 
λοιπών 

εγκαταστάσεων 
Λίμνης,συστήματος 55.901,40 

 
94 
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Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

προληπτικής πυρ/σίας 
& άρδευσης Άλσους 

185/2017 30.6262.044 

Συντήρηση 
καυστήρων 

Δημοτικών κτιρίων 4.000,00 

 
95 

217/2017 45.7413.001 

Μελέτη 
υδρογεωλογικής 
καταλληλότητας 

χώρου Δημοτικού 
Κοιμητηρίου 74.400,00 

 
99 

47/2017 15.7326.001 

Κατασκευή - 
Ανακατασκευή 

διαφόρων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Δήμου  Ν. 
Φιλαδέλφειας -Ν.  

Χαλκηδόνας 125.677,31 

 
 
 

101 

20/2017 45.7336.001 

Έργα υποδομής 
δημοτικού 

νεκροταφείου 88.291,57 

 
103 

20/2017 35.7332.001 

Προστασία, 
διαχείριση και  

Ανάπλαση  άλσους 
Νέας Φιλαδέλφειας 271.997,16 

 
105 

230/2017 30.7411.002 

Εκπόνηση 
γεωτεχνικής μελέτης 
για το βρεφονηπιακό 
σταθμό στο ΟΤ 167 
(Τεχν. προγ. κατ. 

Ζ΄α/α1) 17.900,00 

 
 

107 

233/2017 20.7135.004 

Προμήθεια πλαστικών  
κυλιόμενων κάδων 

καθαριότητας 1000 lt 
& 770 lt & 220 lt 130.000,00 

 
 

92 

233/2017 20.7135.006 

Προμήθεια καροτσιών 
καθαριότητας 

(οδοκαθαρισμού) 7.000,00 

 
 

92 

253/2016 64.7336.003 
Αποκατάσταση 

ζημιών από θεομηνίες 11.600,00 

 
96 

163/2017 25.7312.002 

Κατασκευή αγωγών 
σύνδεσης διαφόρων 

ακινήτων 
(Τεχν.Προγρ. 

Κατηγορία Α΄α/α 5 
και Δ' α/α 3) 14.400,00 

 
 

98 

20/2017 30.7323.016 

Κατασκευή θέσεων 
στάθμευσης 

μοτοποδηλάτων - 
μοτοσικλετών στην 
Πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Τεχνικό 

Πρόγραμμα 
Κατηγορία Δ' α/α 6) 30.637,27 

 
 
 
 

100 

20/2017 30.7323.002 
Υπογειοποίηση κάδων 

απορριμμάτων 33.734,33 

 
102 

ΑΔΑ: ΩΤΝ946ΜΩ0Ι-ΒΓ7



Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

πλατείας Ελ. 
Βενιζέλου 

143/2017 30.7332.009 

Αναπλαση παιδικων 
χαρων Δήμου Ν. 
Φιλαδελφειας - Ν. 

Χαλκηδονας 202.000,01 

 
104 

20/2017 15.7331.010 

Ασφαλης προσβαση 
μαθητων περιξ 

σχολικων 
συγκροτηματων 

δημου Φιλαδελφειας 
Χαλκηδονας 31.252,03 

 
 

106 

259/2017 30.6117.015 

Εργασίες ελέγχου και 
πιστοποίησης 

λειτουργίας παιδικών 
χαρών 1.674,00 
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193/2017 20.6243.001 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση  (Leasing) 
μηχ/κου εξοπλισμού 
(απορριματοφόρα, 
σάρωθρα κ.λ.π.) 133.562,88 
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193/2017 

 
30.6243.001 

 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση  (Leasing) 
μηχ/κου εξοπλισμού 
(ημιφορτηγά κ.λ.π.) 39.283,20 
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193/2017 35.6243.001 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση  (Leasing) 
μηχ/κου εξοπλισμού 
(ημιφορτηγά κ.λ.π.) 39.283,20 
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Σημ.: Η δέσμευση για τη χρηματοδοτική μίσθωση αφορά το έτος 2018. Με τη 
συμβασιοποίηση οα οριστικοποιηθούν οι δόσεις και τα επόμενα έτη, τον 
προϋπολογισμό των οποίων και θα δεσμεύει. 
 

2) ‘Έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών 
υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), ως ακολούθως : 
 

Αριθμός 
Αρχικής 

απόφασης 
έγκρισης 
δαπάνης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό δέσμευσης 
έτους 2018 

 
ΠΑΥ 

217/2017 00.6452.001 

Ετήσια συνδρομή 
για την απόκτηση 

βιοβλιοθηκονομικού 
προγράμματος open 

ΑΒΕΚΤ για τη 
λειτουργία της 

Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 372,00 
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ΑΔΑ: ΩΤΝ946ΜΩ0Ι-ΒΓ7



 
 
 
 

 Παρακαλείται το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού & Φορολογικών 

Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε από 

την ψηφοφορία, ως προς τις γ΄ και δ΄ εισηγήσεις (μόνο ως προς τα έτη 2019 

και 2020) και ως προς το σύνολο της ε΄ εισήγησης.  

 

 Τα παρόντα μέλη της Οικ. Επιτροπής υπερψήφισαν την στ΄ εισήγηση, 

τονίζοντας παράλληλα ότι η επιχορήγηση του «Πάρκου Τρίτση» είναι  

απόλυτη υποχρέωση της κεντρικής Διοίκησης και όχι των Δήμων. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  28/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

  
                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 

             Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
7. Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
9. Τμήμα Λογιστηρίου 

10. Τμήμα Προμηθειών  
11. Τμήμα Ταμείου 
12. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
13. Ορισθέντα υπόλογο υπάλληλο του Δήμου κ. Κωνσταντίνο Ψαλίδα (σκέλος Ι 

της απόφασης) 
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