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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 11/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 74/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο
ηεο κειέηεο: “Κειέηε θαη πινπνίεζε κέηξσλ
θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο
Σαιθεδόλαο (Φάζε Α’ - Δθπόλεζε Κειεηώλ)”
(Α.Κ.123/2020)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
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πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 6576/10/31-3-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 75 Δγθύθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 5648/21-3-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

ΘΔΚΑ:

Έγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ:
«Κελέηη και ςλοποίηζη μέηπων και μέζων πςποπποζηαζίαρ
ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ- Λέαρ
Υαλκηδόναρ (Φάζη Α’ - Δκπόνηζη Κελεηών)»
Α.Κ.123/2020.

ΠΣΔΡΗΘΑ:

1)Ρν
ππ’
αξ.
πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
23021/22-10-2021
(ΑΓΑΚ:21SYMV009435280, ΑΓΑ:6ΑΦΒ46ΚΩ0Η-6ΘΒ,) ζπκθσλεηηθό.
2)Ζ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4645/08-03-2022 αίηεζε ηεο αλαδόρνπ
εηαηξείαο.

Θύξηε Ξξόεδξε,
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Παο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθν ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο αίηεζεο
παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο: «Κελέηη και ςλοποίηζη μέηπων
και μέζων πςποπποζηαζίαρ ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Λέαρ
Φιλαδέλθειαρ- Λέαρ Υαλκηδόναρ (Φάζη Α’ - Δκπόνηζη Κελεηών)»

-

Α.Κ.123/2020 θαη παξαθαινύκε όπσο ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Ν.Δ. λα
εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Α. Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ :
Ζ πξνο αλάζεζε Κειέηε ζπλίζηαηαη ζε δύν (2) ζθέιε.
1.1

Ρν

πξώην

ζθέινο

αθνξά

ηελ

εθπόλεζε

λέαο

Κειέηεο

Δλεξγεηηθήο

Ξπξνπξνζηαζίαο γηα ηα θάησζη ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο:
Α. Ληπιαγωγεία


1ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Δθέζνπ - Λ. Ρξππηά 1.



5ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ληθεηαξά 26.



7ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ξίλδνπ 75.



8ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ξειαζγώλ 14.



1ν Λεπηαγσγείν Λ. Σαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Γξεγνξίνπ Δ΄ 1.



2ν Λεπηαγσγείν Λ. Σαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Αγ. Αλαξγύξσλ 2.



3ν Λεπηαγσγείν Λ. Σαιθεδόλαο, επί ησλ νδώλ Θεθηζνύ 64Α & Θάιβνπ.

Β. Γημοηικά σολεία


2ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Δθέζνπ - Λ. Ρξππηά 1.



3ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ 2.



7ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο Ξαξόδνπ Ξαπαληθνιή.



8ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Καηάλδξνπ 85.



1ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Σαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Γξεγνξίνπ Δ΄ 1.



2ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Σαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Αγ. Αλαξγύξσλ 2.

Γ. Γςμνάζια-Ιύκεια


1ν Γπκλάζην Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λ. Ρξππηά 47.



3ν Γπκλάζην Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ηαζσλίδνπ 22.



1ν Γπκλάζην Λ. Σαιθεδόλαο, επί ησλ νδώλ Πνισκνύ & Ξεηαιά.



1ν Ιύθεην Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λ. Ρξππηά 47.



3ν Ιύθεην Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Θεζζαινλίθεο & Ιαραλά.
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1ν Ιύθεην Λ. Σαιθεδόλαο, επί ησλ νδώλ Καξίλνπ Αληύπα 1 & Ξεηαιά 73.



1ν ΔΞΑΙ Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαραλά 7.



2ν ΔΞΑΙ Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαραλά 7.



3ν ΔΞΑΙ Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαραλά 7.



5ν ΔΘ Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαραλά 7.

Θα

εθπνλεζνύλ

νη

Κειέηεο

Δλεξγεηηθήο

Ξπξνπξνζηαζίαο

(ζρέδηα,

ηεύρε)

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα απαηηνύκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζηα
πξναλαθεξζέληα ζρνιηθά θηίξηα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. Ρα ζρέδηα
απνηύπσζεο ησλ θηηξίσλ ζα δνζνύλ ζηνλ Κειεηεηή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
1.2 Ρν δεύηεξν ζθέινο αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Κειέηεο Δλεξγεηηθήο
Ξπξνπξνζηαζίαο γηα ηα θάησζη ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο:
Α. Ληπιαγωγεία


2ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Πκύξλεο 38-40.



3ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Αξρ. Σξπζνζη. Ξαπαδόπνπινπ
(πξώελ Κνζρνλεζίσλ) 16.



4ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Θαλάξε 6.



6ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαραλά 1-3.



9ν Λεπηαγσγείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Καηάλδξνπ 85 & Ρπάλσλ.

Β. Γημοηικά σολεία


1ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Δπηαιόθνπ 10.



4ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαραλά 1-3.



5ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ληθεηαξά 28.



6ν Γεκνηηθό Πρνιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ξειαζγώλ 16.

Γ. Γςμνάζια-Ιύκεια


2ν Γπκλάζην Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ρξσάδνο 37.



2ν Ιύθεην Λ. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ρξσάδνο 37.

Θα επηθαηξνπνηεζνύλ νη πθηζηάκελεο Κειέηεο Δλεξγεηηθήο Ξπξνπξνζηαζίαο (ζρέδηα,
ηεύρε)

πξνθεηκέλνπ

λα

θαζνξηζζνύλ

ηα

απαηηνύκελα

κέηξα

θαη

κέζα

ππξνπξνζηαζίαο ζηα πξναλαθεξζέληα ζρνιηθά θηίξηα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
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Λνκνζεζία. Νη πθηζηάκελεο Κειέηεο Δλεξγεηηθήο Ξπξνπξνζηαζίαο ζα δνζνύλ ζηνλ
Κειεηεηή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
κοπόρ-Απσικό σπονοδιάγπαμμα
Κεηά ηελ εθπόλεζε ηεο Κειέηεο ζα είλαη εθηθηή ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε/ζπκπιήξσζε/αληηθαηάζηαζε/έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξεηώλ,
κόληκσλ θαη ινηπώλ κέζσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηηο
αλσηέξσ ζρνιηθέο κνλάδεο. Θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πινπνίεζε
ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
Λνκνζεζία) ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ησλ
καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Ν

Κειεηεηήο

ηεο

θαηεγνξίαο

9

(Ζιεθηξνκεραλνινγηθήο

Κειέηεο)

ζα

εθπνλήζεη/επηθαηξνπνηήζεη (βι. άξζξν 1) ηηο Κειέηεο Δλεξγεηηθήο Ξπξνπξνζηαζίαο
(ζρέδηα, ηεύρε) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα απαηηνύκελα κέηξα θαη κέζα
ππξνπξνζηαζίαο ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. Ππκβαηηθή πνρξέσζε ηνπ

Αλαδόρνπ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ θαη κειεηώλ ζύκθσλα
κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, θαζώο θαη ε πιήξεο απνηύπσζε ησλ ειεγρόκελσλ
ρώξσλ, ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ζρεδίσλ, ή δηαθνξώλ από ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε.
Κεηά ηελ έγθξηζε ησλ κειεηώλ από ηελ Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία θαη ηελ ρνξήγεζε
ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζύληαμεο Ρεπρώλ
Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Ν θαζαξόο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ όπσο νξίδεηαη ζηα
ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ζην ζρεηηθό ζπκθσλεηηθό είλαη έμη (6) κήλεο, από ηελ
ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνύ.
Πηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξόλνο έγθξηζεο ησλ Κειεηώλ
από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζώο θαη από ηελ Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία.

Β. Αιηιολόγηζη ηηρ σοπήγηζηρ ηηρ παπάηαζηρ:
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Πύκθσλα
κε
ην
ππ’
αξ.
πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
23021/22-10-2021
(ΑΓΑΚ:21SYMV009435280, ΑΓΑ:6ΑΦΒ46ΚΩ0Η-6ΘΒ,) ζπκθσλεηηθό αλαηέζεθε ζηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα
ΑΙΘΧΛ ΚΔΙΔΣΖΣΗΘΖ Δ.Π.Δ.
ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο
«Κελέηη και ςλοποίηζη μέηπων και μέζων πςποπποζηαζίαρ ζε ζσολικέρ
μονάδερ ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ- Λέαρ Υαλκηδόναρ (Φάζη Α’ Δκπόνηζη Κελεηών)» - Α.Κ.123/2020 κε αξρηθή εκεξνκελία πεξαίσζεο ηελ
22 Αππιλίος 2022.
Ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Ρνπο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ από 08-03-2022 (ππ’αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
4645/08-03-2022) αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ νπνία δεηείηαη
παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο καηά ηπειρ (3) μήνερ.
2. α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ.3 ηνπ Λ.4412/2016 άξζξν 184 παξ.3 «Νη

ηκεκαηηθέο θαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία κπνξνύλ λα παξαηείλνληαη κε απόθαζε ηεο
Ξξντζηακέλεο Αξρήο, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από
ηε ιήμε ηνπο ή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο, εθόζνλ
ζεκεηώλνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.»
β) Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ κε Αξ.Φύιινπ 68/20-03-20 άξζξν 60 πνπ
αθνξά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, θαη αλαθέξεη : «Δθόζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη

άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε έιιεηςε ηνπ
νπνίνπ βεβαηώλεηαη κε απόθαζε ηνπ πνπξγνύ γείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο
ηεο παξνύζαο, κε απόθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ πνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ
νξγάλνπ, είλαη δπλαηή: α) ε αλαβνιή δηελέξγεηαο δεκόζησλ δηαγσληζκώλ, β) ε
παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξώλ, ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ήδε δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο
παξνύζαο, γ) ε αλαζηνιή θάζε πξνζεζκίαο πνπ αθνξά δεκόζηεο ζπκβάζεηο,
αλεμάξηεηα από ην ζηάδην αλάζεζεο ή εθηέιεζεο απηώλ θαη δ) ε ρνξήγεζε
παξάηαζεο θάζε είδνπο ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα
θαζνξίδεηαη κε ηελ νηθεία απόθαζε».
3. Ρν γεγνλόο όηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηόηεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή
ζύκβαζε.
Ζ Ρερληθή πεξεζία σο Γηεπζύλνπζα πεξεζία, ζεσξεί όηη είλαη δίθαηε θαη λόκηκε ε
ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο «Κελέηη και ςλοποίηζη
μέηπων και μέζων πςποπποζηαζίαρ ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Λέαρ
Φιλαδέλθειαρ- Λέαρ Υαλκηδόναρ (Φάζη Α’ - Δκπόνηζη Κελεηών)»
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Α.Κ.123/2020

θαη πξνηείλεη, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα πξναλαθεξόκελα λα

ρνξεγεζεί παξάηαζε έσο ηηο 22-07-2022.
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο εγθξίλεη
παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο καηά ηπειρ (3) μήνερ ήηνη από ηην
22η Αππιλίος 2022 μέσπι και ηην 22η Ηοςλίος 2022.

Ππλεκκέλε :

Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4645/08-03-2022 αίηεζε.

Θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 11/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Κεηά ηαύηα, ε Ν.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο ηεο παξ.1ηδ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Λ.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 3 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α’147)
«Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
ζήκεξα.



Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ κε Αξ.Φύιινπ 68/20-03-20 άξζξν 60
πνπ αθνξά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο



Ρνπο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ από 08-03-2022 (ππ’αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4645/08-03-2022) αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε
ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο καηά ηπειρ
(3) μήνερ.




Ρν ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23021/22-10-2021 (ΑΓΑΚ:21SYMV009435280,
ΑΓΑ:6ΑΦΒ46ΚΩ0Η-6ΘΒ) ζπκθσλεηηθό.
Ρν γεγνλόο όηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηόηεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηηο
ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
ζηελ αξρηθή ζύκβαζε.
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγκπίνει, γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξόκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο θαη ζηελ
αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ιόγνπο, παπάηαζη πποθεζμίαρ εκπόνηζηρ ηηρ
μελέηηρ: «Κελέηη και ςλοποίηζη μέηπων και μέζων πςποπποζηαζίαρ ζε
ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ- Λέαρ Υαλκηδόναρ (Φάζη
Α’ - Δκπόνηζη Κελεηών)»- (Α.Κ.123/2020) (αλάδνρνο εηαηξεία ε ΑΙΘΩΛ
ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ.) καηά ηπειρ (3) μήνερ ήηνη από ηην 22α Αππιλίος 2022
μέσπι και ηην 22α Ηοςλίος 2022.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 74/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνύ
Γξαθείν Γ.Δ.Ξ.
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ

8

ΑΔΑ: ΨΑΡΣ46ΜΩ0Ι-ΞΦ2

9

