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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών Δήμου και καθορισμός τρόπου 
ανάθεσης αυτών».  
 
 

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 
28.2.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4880/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας :XARIKΛEIA ΡOKOY (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   
 

 
 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 52/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5733/5-3-2018 

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, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 28.2.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 4/2018 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. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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 ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                         Χαραμαρά  Γεωργία  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                             Ανδρέου  Χριστίνα 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                               Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                                Αράπογλου  Γεώργιος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                                Κανταρέλης  Δημήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                      Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος                  Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                     Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος                                                      Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  
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Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

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

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Κ.Ντάτσης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Ο πρώτος εξ 

αυτών αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 

3ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

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

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Μ.Κουτσάκης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 5ου και 6ου θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 
Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Χαραμαρά, Χ.Ανδρέου και Λ.Γεωργαμλής (σύνολο 3) 

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

 
 

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

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 5ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

5ο  ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4600/21-2-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

 
        ΘΕΜΑ:    «Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών – Καθορισμός τρόπου ανάθεσης» 

 
Κύριε Πρόεδρε 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο 

το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) 

(…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για 

τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις, (…)».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση 

υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι 

το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων 

των πράξεων του διαγωνισμού από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της 

διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Συνεπώς δεν 

είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της 

διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξεις 85, 110, 111/2012 κ.α.)  
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Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη 

καθήκοντα των υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές 

διατάξεις,  δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την 

αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Είναι δε κατ’ 

εξαίρεση δυνατή, στο  βαθμό  που  αυτό  επιβάλλεται  από  τις  αρχές  της  

αναγκαιότητας  και της αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων 

απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που 

εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν 

όψει των εκάστοτε συγκεκριμένων πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί 

να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών μέσων που δεν 

διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016 κ.α.).   

 

Στο Δήμο μας είναι αναγκαίο να εκτελεστούν οι παρακάτω γενικές υπηρεσίες: 

1) Α. Ξεχορτάριασμα άλσους για λόγους πυρασφάλειας 

    Β. Κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους 

    Γ. Κοπή ξερών χόρτων-καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας 

Η συγκεκριμένη εργασία απορρέει από την υποχρέωση που έχει ο Δήμος ως αρμόδιο 

όργανο σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας (Ν.3013/2002, 

Ν.3852/2010). Η πραγματοποίησή της είναι αναγκαία για την ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου πυρκαγιάς σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και πραγματοποιείται 

κυρίως κατά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο. Ο Δήμος καλείται με την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου (1/5-31/10), από όλους τους δημοτικούς χώρους και 

πεζοδρόμια, καθώς επίσης και τα σχολεία-σχολικά συγκροτήματα, νηπιαγωγεία, 

παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια κλπ., να κόψει και απομακρύνει τα ξερά χόρτα τα 

οποία αποτελούν την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς, σε έκταση άνω των 650 

στρεμμάτων.  

Επίσης έχοντας υπόψη την Πυροσβεστική διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346/β’/2012) 

«Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών 

ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών», σε 

συνδυασμό με το άρθρο 94  παρ.1 περ. 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», αποτελεί υποχρέωση του Δήμου η μέριμνα, για την τήρηση των 
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υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των 

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, 

κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, 

καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.  

Το μη επαρκές υπάρχον προσωπικό σε συνάρτηση με το μεγάλο φόρτο των 

εργασιών πρασίνου καθιστά την έγκαιρη πραγματοποίηση της ανωτέρω εργασίας από 

την Υπηρεσία αδύνατη.  

Συγκεκριμένα στα εξωτερικά συνεργεία των τμημάτων Πρασίνου και Άλσους 

απασχολούνται αναλυτικά: 

-Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών 

-Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου 

-Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 

   

Με βάση τα παραπάνω, η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί έγκαιρα από το προσωπικό του Δήμου μας. Για το λόγο αυτό πρέπει 

να ανατεθούν σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.000 €, αφορά τα έτη 

2018-2019 και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 

για την ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, οι κάτωθι σχετικές πιστώσεις: 

 ΚΑ 35.6279.006 πίστωση 17.000 €  

ΚΑ 35.6279.002  πίστωση 55.000 € 

ΚΑ 35.6279.005 πίστωση 2.000 € 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω 

υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, 

βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016. 

 

2) Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους 

Η διαχείριση του υδάτινου όγκου της λίμνης του άλσους, αποτελείται από μια σειρά 

εργασιών ειδικής φύσης (Χημική ανάλυση του νερού της λίμνης, έλεγχος και 

καθαρισμός του περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης, έλεγχος και καθαρισμός 

ηλεκτροδίων και αισθητήρων των οργάνων μέτρησης των παραμέτρων του νερού: 

pH, αγωγιμότητα, TDS, επισκευή καναλιού υπερχείλισης (γωνίες στήριξης εσχαρών, 
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δομικές επισκευές) προσθήκη χημικών και τακτικός έλεγχος των απαιτούμενων 

παραμέτρων και λοιπές εργασίες), για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό 

με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, καθώς και ειδικό εξοπλισμό, που δεν διαθέτει 

ο Δήμος. 

Η ανωτέρω υπηρεσία απαιτείται για τη διατήρηση της λίμνης σε καλή κατάσταση, 

καθότι η λίμνη εκτός από πόλος έλξης των επισκεπτών του άλσους, αποτελεί και 

δεξαμενή τροφοδότησης του δικτύου προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης 

του άλσους. 

Για το λόγο αυτό η διαχείριση του υδάτινου όγκου της λίμνης του άλσους, πρέπει να 

ανατεθεί σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης η οποία θα είναι διετής, ανέρχεται στο ποσό των 

148.000 €, και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 

για την ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, πίστωση ΚΑ 35.6262.002 προϋπ/σμού 

74.000 €  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω 

υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, 

βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016. 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .  
 

 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κόντος, Ν.Παπανικολάου και Κ.Ντάτσης 
υπερψήφισαν την διενέργεια των εν θέματι υπηρεσιών μόνο για το έτος 2018. 
 

 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δ.Ε.Γκούμα και Β.Παπακώστας υπερψήφισαν μόνο την 
υπηρεσία «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους». 
 

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χ.Κοπελούσος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Την αριθ. Πράξη 33/2012 Ελ. Συν. Τμ. 7 
 Την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[21 ΥΠΕΡ (με τις ανωτέρω διαφοροποιήσεις)-1 ΑΠΟΧΗ]  

 
Εγκρίνει την διενέργεια των κατωτέρω υπηρεσιών του Δήμου με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, και των 
ανάθεση αυτών σε τρίτο, ως εξής: 
 
1) Α. Ξεχορτάριασμα άλσους για λόγους πυρασφάλειας 

    Β. Κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους 

    Γ. Κοπή ξερών χόρτων-καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας 

 

Η συγκεκριμένη εργασία απορρέει από την υποχρέωση που έχει ο Δήμος ως αρμόδιο 

όργανο σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας (Ν.3013/2002, 

Ν.3852/2010). Η πραγματοποίησή της είναι αναγκαία για την ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου πυρκαγιάς σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και πραγματοποιείται 

κυρίως κατά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο. Ο Δήμος καλείται με την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου (1/5-31/10), από όλους τους δημοτικούς χώρους και 

πεζοδρόμια, καθώς επίσης και τα σχολεία-σχολικά συγκροτήματα, νηπιαγωγεία, 

παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια κλπ., να κόψει και απομακρύνει τα ξερά χόρτα τα 

οποία αποτελούν την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς, σε έκταση άνω των 650 

στρεμμάτων.  

Επίσης έχοντας υπόψη την Πυροσβεστική διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346/β’/2012) 

«Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών 

ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών», σε 

συνδυασμό με το άρθρο 94  παρ.1 περ. 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», αποτελεί υποχρέωση του Δήμου η μέριμνα, για την τήρηση των 

υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των 

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, 

κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, 

καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.  
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Το μη επαρκές υπάρχον προσωπικό σε συνάρτηση με το μεγάλο φόρτο των 

εργασιών πρασίνου καθιστά την έγκαιρη πραγματοποίηση της ανωτέρω εργασίας από 

την Υπηρεσία αδύνατη.  

 

Συγκεκριμένα στα εξωτερικά συνεργεία των τμημάτων Πρασίνου και Άλσους 

απασχολούνται αναλυτικά: 

 

-Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών 

-Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου 

-Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 

   

Με βάση τα παραπάνω, η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί έγκαιρα από το προσωπικό του Δήμου. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

ανατεθούν σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.000 €, αφορά τα έτη 

2018-2019 και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 

για την ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, οι κάτωθι σχετικές πιστώσεις: 

 ΚΑ 35.6279.006 πίστωση 17.000 €  

ΚΑ 35.6279.002  πίστωση 55.000 € 

ΚΑ 35.6279.005 πίστωση 2.000 € 

 

2) Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους 

 

Η διαχείριση του υδάτινου όγκου της λίμνης του άλσους, αποτελείται από μια σειρά 

εργασιών ειδικής φύσης (Χημική ανάλυση του νερού της λίμνης, έλεγχος και 

καθαρισμός του περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης, έλεγχος και καθαρισμός 

ηλεκτροδίων και αισθητήρων των οργάνων μέτρησης των παραμέτρων του νερού: 

pH, αγωγιμότητα, TDS, επισκευή καναλιού υπερχείλισης (γωνίες στήριξης εσχαρών, 

δομικές επισκευές) προσθήκη χημικών και τακτικός έλεγχος των απαιτούμενων 

παραμέτρων και λοιπές εργασίες), για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό 

με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, καθώς και ειδικό εξοπλισμό, που δεν διαθέτει 

ο Δήμος. 
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Η ανωτέρω υπηρεσία απαιτείται για τη διατήρηση της λίμνης σε καλή κατάσταση, 

καθότι η λίμνη εκτός από πόλος έλξης των επισκεπτών του άλσους, αποτελεί και 

δεξαμενή τροφοδότησης του δικτύου προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης 

του άλσους. 

Για το λόγο αυτό η διαχείριση του υδάτινου όγκου της λίμνης του άλσους, πρέπει να 

ανατεθεί σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης η οποία θα είναι διετής, ανέρχεται στο ποσό των 

148.000 €, και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 

για την ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, πίστωση ΚΑ 35.6262.002 προϋπ/σμού 

74.000 €.  

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   52/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

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

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
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Κουτσάκης Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Τμήμα Προμηθειών  
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 755646ΜΩ0Ι-2Α0



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 755646ΜΩ0Ι-2Α0


		2018-03-06T11:21:40+0200
	Athens




