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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του 
Δήμου»  
 
 
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 
17.1.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018) 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»). 

 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 21/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2397/25-1-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου  
 

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 17.1.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 1/2018 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 Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες 
και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                Αγγελής Χρήστος    

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                    Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                      Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                       Κανταρέλης  Δημήτριος 
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Παπαλουκά  Ευτυχία                                       Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

                                                                          Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  
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Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος                                   

 

 

 Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος, προσκληθείς νομίμως με την  αριθ. 
πρωτ. 952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018), ήταν 
απών από την Συνεδρίαση. 

 
    
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. Μ.Κουτσάκης, Α.Γ.Πρελορέντζος και Γ.Γαβριηλίδης 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 ανωτέρω θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου, Ν.Παπανικολάου και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Ν.Σιώρης και η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Χ.Ρόκου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 14ου θέματος της Η.Δ.. 

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

ψηφοφορία του 18ου θέματος της Η.Δ.. 

 
 

Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, απόντος του κ.  Δημάρχου και παρουσία των προαναφερομένων μελών, 

κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο 21ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

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

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

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

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

 

21ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση α) τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 32467/22-12-2017, 32468/22-12-2017, 32470/22-12-
2017, 32290/21-12-2017 και 127/3-1-2018 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και β) τις αριθ. πρωτ. 32514/22-12-2017, 32516/22-12-2017 και 1321/17-
1-2018 εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου ανέφερε προς 
το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Α) 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σχετ:  Η υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου, 
έτους 2017, βάσει του Ν. 4412/2016. 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής 

απόφασης έγκρισης του συνημμένου πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για την 

παρακάτω υπηρεσία, σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) με 
Φ.Π.Α.  

Α.Μ. CPVS 

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

02.30.6262.043 73.800,00 € 
συνολικά. 
17.898,60 € 
για το 2017. 
55.901,40 €  
για το 2018. 

97/2017 50324100-3 
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Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί 

με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

 του άρθρου 117 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. 

 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 73.800,00€ με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.043 με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2017 και 2018, κατά 17.898,60€ για το 2017 και κατά 55.901,40 € 

για το 2018 

 

Η εν λόγω υπηρεσία παραλήφθηκε από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ 

31159/13-12-

2017 

69.100,40 € 

(με Φ.Π.Α.) 

3.527,80€ 

(με Φ.Π.Α.) 
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Β) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σχετ:  Η υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου, 
έτους 2017, βάσει του Ν. 4412/2016. 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής 

απόφασης έγκρισης των συνημμένων πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις 

παρακάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

(€) 

Α.Μ. ΑΔΑΜ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

02.30.6262.053 3.500,00 

€ 

(με 

Φ.Π.Α.) 

182/2016 17REQ005695427 

2017-01-13 

2 Δαπάνη ετήσιας 

συνδρομής για την 

παρακολούθηση 

ηλεκ/κών 

συστημάτων 

συναγερμών των 

κτιρίων του Δήμου 

02.30.6453.001 3.000,00 

€ 

(με 

Φ.Π.Α.) 

 

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των ανωτέρω παροχών υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγιναν 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. 

Συν : 1ο Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και 
1η πιστοποίηση  
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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. 

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες παραλήφθηκαν από την επιτροπή παραλαβής που 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

SPIDER 

SECURITY 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

2569/03-02-2017 6.378,48 € 

(με Φ.Π.Α.) 

1.194,33 € 

(με Φ.Π.Α.) 

2 Δαπάνη ετήσιας 

συνδρομής για την 

παρακολούθηση 

ηλεκ/κών 

συστημάτων 

συναγερμών των 

κτιρίων του Δήμου 

 

 
Γ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σχετ:  Η υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου, 
έτους 2017, βάσει του Ν. 4412/2016. 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής 

απόφασης έγκρισης του συνημμένου πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για την 

παρακάτω υπηρεσία, σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 Συντήρηση  

συστήματος 

ψύξης - 

θέρμανσης 

δημοτικών 

κτιρίων 

02.30.6262.045 19000,00 

€ 

(με 

Φ.Π.Α.) 

181/2016 50730000-

1 

 

Συν : 1. 2ο Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και  
2η πιστοποίηση 
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Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 

πραγματοποιήθηκε 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. 

 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 εν λόγω υπηρεσία παραλήφθηκε από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Συντήρηση 

συστήματος ψύξης - 

θέρμανσης δημοτικών 

κτιρίων 

ICON GROUP  2996/08-02-

2017 

15.195,92 € 

(με Φ.Π.Α.) 

4.124,86 € 

(με Φ.Π.Α.) 

 

 

 
 
 
Δ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σχετ:  Η υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου, έτους 
2017, βάσει του Ν. 4412/2016. 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής 

Συν : 2ο Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και 
2η πιστοποίηση  
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απόφασης έγκρισης του συνημμένου πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για την 

παρακάτω υπηρεσία, σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 Συντήρηση 

τηλεφωνικών κέντρων 

Δημοτικών κτιρίων 

02.30.6262.046 5000 € 

(με Φ.Π.Α.) 

12/2017 50334130-5 

 

 

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των ανωτέρω παροχών υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγιναν 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. 

 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. 

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες παραλήφθηκαν από την επιτροπή παραλαβής που 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Συντήρηση 

τηλεφωνικών 

κέντρων Δημοτικών 

κτιρίων 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

6616/24-03-2017 5.000,00 € 

(με Φ.Π.Α.) 

1.190,40 € 

(με Φ.Π.Α.) 

 

 

 
 
 
 

Συν : 2. 4ο Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και  

4η πιστοποίηση  
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Ε) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σχετ:  Η υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου, 
έτους 2017, βάσει του Ν. 4412/2016. 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής 

απόφασης έγκρισης του συνημμένου πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για την 

παρακάτω υπηρεσία, σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ 
ΔΗΜΟΥ 

02.30.7331.007 7.000,00 
€ 
 (με 
Φ.Π.Α.) 

11/2017 50324100-
3 

 

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 

πραγματοποιήθηκε 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. 

 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 εν λόγω υπηρεσία παραλήφθηκε από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Υ/Σ ΔΗΜΟΥ 

VPOWER-Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

7754/04-04-

2017 

6.590,80 € 

(με Φ.Π.Α.) 

1.785,60 € 

(με Φ.Π.Α.) 
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ΣΤ) 
 

              ΘΕΜΑ:  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος υπηρεσίας  

«Διαμόρφωση κόμης- κλάδεμα δένδρων» 
 
 

 Κύριε Πρόεδρε 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, το άρθρο 200 παρ.5 

περ. α)  «στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, για την πληρωμή του τμήματος 

απαιτείται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 

του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, και το άρθρο 219 παρ.5  «Το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 

µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστηµα μεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ημερομηνία υποβολής του 

και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.» 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 287/2016 απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου για να προβεί στην παραλαβή της υπηρεσίας 

«Διαμόρφωση κόμης – κλάδεμα δένδρων» της υπ’ αριθ. 23707/2-10-17 

σύμβασης από τον ανάδοχο ΄΄ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΄΄ , ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

17, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 110099934 ΔΟΥ Ψυχικού, προέβη την 20/12/17, στην παραλαβή 

τμήματος της ανωτέρω υπηρεσίας και συνέταξε το υπ’ αριθ. πρωτ: 32320/21-12-17, 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

 

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση εισάγετε το θέμα για λήψη απόφασης 

έγκρισης του υπ’ αριθ. πρωτ: 32320/21-12-17, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

της Επιτροπής παραλαβής, που αφορά τμήμα της υπ’αριθ.23707/2-10-17 

σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

 
 
 
Ζ) 

Συν : 2ο Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και 
2η πιστοποίηση  
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              ΘΕΜΑ:  

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος υπηρεσίας  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 
 

 Κύριε Πρόεδρε 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, το άρθρο 200 παρ.5 

περ. α)  «στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, για την πληρωμή του τμήματος 

απαιτείται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 

του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, και το άρθρο 219 παρ.5  «Το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 

µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστηµα μεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ημερομηνία υποβολής του 

και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.» 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 287/2016 απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου για να προβεί στην παραλαβή της υπηρεσίας 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» της υπ’ αριθ. 21506/8-9-

17 σύμβασης από τον ανάδοχο ΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΄΄ , ΧΕΛΜΟΥ 5, ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΦΜ: 033696470 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, προέβη την 20/12/17, στην οριστική 

παραλαβή της ανωτέρω υπηρεσίας και συνέταξε το υπ’ αριθ. πρωτ: 32319/21-12-

17, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

 

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση εισάγετε το θέμα για λήψη απόφασης 

έγκρισης του υπ’ αριθ. πρωτ: 32319/21-12-17, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

της Επιτροπής παραλαβής, που αφορά τμήμα της υπ’αριθ.21506/8-9-17 

σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

 
 
 
Η) 
 

          ΘΕΜΑ:    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος υπηρεσίας 
              «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους» 

 
 

         Κύριε Πρόεδρε 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, το άρθρο 200 παρ.5 

περ. α)  «στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, για την πληρωμή του τμήματος 

απαιτείται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 

του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, και το άρθρο 219 παρ.5  «Το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 

µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του 

και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.» 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 287/2016 απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου για να προβεί στην παραλαβή της υπηρεσίας «Διαχείριση 

υδάτινου όγκου λίμνης άλσους» της υπ’ αριθ. 14126/9-6-17 σύμβασης από τον 

ανάδοχο ENVIDROS Σακέλλη Άνθιμο-Ευάγγελο , Θέση Κατουνίστρα 20300 

Λουτράκι, ΑΦΜ: 138274683 ΔΟΥ Κορίνθου, προέβη στις 29/12/2017 στην 

παραλαβή τμήματος της ανωτέρω υπηρεσίας και συνέταξε αντίστοιχα το υπ’ αριθ 

πρωτ: 32958/29-12-17 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

 

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση εισάγετε το θέμα για λήψη απόφασης 

έγκρισης του υπ’ αριθ. πρωτ: 32958/29-12-17 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

της Επιτροπής παραλαβής, που αφορά τμήμα της υπ’ αριθ. 14126/9-6-17  σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

 
 
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 .   
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες επιμέρους  εισηγήσεις, 
τα στοιχεία των σχετικών φακέλων και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις διατάξεις των άρθρων 200 παρ. 5 και  219 εδαφ. 5 του Ν. 4412/2016 
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 Την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου, έτους 
2017, βάσει του Ν. 4412/2016. 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) 
 
Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας  πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών για την κατωτέρω παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
219 εδαφ. 5 του Ν. 4412/2016: 
 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) με 
Φ.Π.Α.  

Α.Μ. CPVS 

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

02.30.6262.043 73.800,00 € 
συνολικά. 
17.898,60 € 
για το 2017. 
55.901,40 €  
για το 2018. 

97/2017 50324100-3 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί 

με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

 του άρθρου 117 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. 

 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 73.800,00€ με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.043 με τίτλο 
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2017 και 2018, κατά 17.898,60€ για το 2017 και κατά 55.901,40 € 

για το 2018 

 

Η εν λόγω υπηρεσία παραλήφθηκε από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝ. ΓΙΩΤΗΣ 

31159/13-12-

2017 

69.100,40 € 

(με Φ.Π.Α.) 

3.527,80€ 

(με Φ.Π.Α.) 

 

 
 

Β) 

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών για την κατωτέρω παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
219 εδαφ. 5 του Ν. 4412/2016: 
 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

(€) 

Α.Μ. ΑΔΑΜ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

02.30.6262.053 3.500,00 

€ 

(με 

Φ.Π.Α.) 

182/2016 17REQ005695427 

2017-01-13 

2 Δαπάνη ετήσιας 

συνδρομής για την 

παρακολούθηση 

ηλεκ/κών 

συστημάτων 

συναγερμών των 

κτιρίων του Δήμου 

02.30.6453.001 3.000,00 

€ 

(με 

Φ.Π.Α.) 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των ανωτέρω παροχών υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγιναν 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)». 
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 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. 

 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. 

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες παραλήφθηκαν από την επιτροπή παραλαβής που 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

SPIDER 

SECURITY 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

2569/03-02-2017 6.378,48 € 

(με Φ.Π.Α.) 

1.194,33 € 

(με Φ.Π.Α.) 

2 Δαπάνη ετήσιας 

συνδρομής για την 

παρακολούθηση 

ηλεκ/κών 

συστημάτων 

συναγερμών των 

κτιρίων του Δήμου 

 

 
Γ) 

 

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών για την κατωτέρω παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
219 εδαφ. 5 του Ν. 4412/2016: 
 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 Συντήρηση  

συστήματος 

ψύξης - 

θέρμανσης 

δημοτικών κτιρίων 

02.30.6262.045 19000,00 € 

(με Φ.Π.Α.) 

181/2016 50730000-

1 
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Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 

πραγματοποιήθηκε 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. 

 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 εν λόγω υπηρεσία παραλήφθηκε από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Συντήρηση 

συστήματος ψύξης - 

θέρμανσης δημοτικών 

κτιρίων 

ICON GROUP  2996/08-02-

2017 

15.195,92 € 

(με Φ.Π.Α.) 

4.124,86 € 

(με Φ.Π.Α.) 

 

 

 
Δ) 

 

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών για την κατωτέρω παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
219 εδαφ. 5 του Ν. 4412/2016: 
 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 Συντήρηση 

τηλεφωνικών κέντρων 

Δημοτικών κτιρίων 

02.30.6262.046 5000 € 

(με Φ.Π.Α.) 

12/2017 50334130-5 
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Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των ανωτέρω παροχών υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγιναν 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. 

 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. 

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες παραλήφθηκαν από την επιτροπή παραλαβής που 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Συντήρηση 

τηλεφωνικών 

κέντρων Δημοτικών 

κτιρίων 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

6616/24-03-2017 5.000,00 € 

(με Φ.Π.Α.) 

1.190,40 € 

(με Φ.Π.Α.) 

 

 
Ε) 

 

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών για την κατωτέρω παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
219 εδαφ. 5 του Ν. 4412/2016: 
 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ 
ΔΗΜΟΥ 

02.30.7331.007 7.000,00 
€ 
 (με 
Φ.Π.Α.) 

11/2017 50324100-
3 
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Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 

πραγματοποιήθηκε 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. 

 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 εν λόγω υπηρεσία παραλήφθηκε από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Υ/Σ ΔΗΜΟΥ 

VPOWER-Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

7754/04-04-

2017 

6.590,80 € 

(με Φ.Π.Α.) 

1.785,60 € 

(με Φ.Π.Α.) 

 

 

ΣΤ) 

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας  «Διαμόρφωση κόμης – κλάδεμα δένδρων» της υπ’ 

αριθ. 23707/2-10-2017 σύμβασης από τον ανάδοχο ΄΄ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΄΄ , 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 110099934 ΔΟΥ Ψυχικού, ήτοι το υπ’ αριθ. 

πρωτ: 32320/21-12-2017 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά τμήμα της 

ανωτέρω σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

 

 

Ζ) 
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Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» της 

υπ’ αριθ. 21506/8-9-2017 σύμβασης από τον ανάδοχο ΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΄΄ , ΧΕΛΜΟΥ 5, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΦΜ: 033696470 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 

ήτοι το υπ’ αριθ. πρωτ:  32319/21-12-2017 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που 

αφορά τμήμα της ανωτέρω σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

 

 

Η) 

 

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας πρωτόκολλο παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας  «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους» της υπ’ 

αριθ. 14126/9-6-2017 σύμβασης από τον ανάδοχο ENVIDROS Σακέλλη Άνθιμο-

Ευάγγελο , Θέση Κατουνίστρα 20300 Λουτράκι, ΑΦΜ: 138274683 ΔΟΥ Κορίνθου, 

ήτοι το υπ’ αριθ. πρωτ: 32958/29-12-2017 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που 

αφορά τμήμα της ανωτέρω σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   21/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

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

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 
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Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

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


