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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 21/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 140/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ “ Αλαβάζκηζε θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο
“ΗΥΛΗΘΝΠ”»”
(Α.Κ.90/2020)-ΔΜ ΑΛΑΒΝΙΖΠ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
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Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 13267/19/10-6-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ..
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ εθ λένπ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 12107/31-5-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

ΘΔΚΑ:

Έγκπιζη παπάηαζηρ σπόνος πεπαίωζηρ ηος έπγος :

ΠΣΔΡΗΘΝ:

1. Ζ ππ‟αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4697/09.03.2022 επηζηνιή ηνπ Αζιεηηθνχ
Ππιιφγνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο “ΗΥΛΗΘΝΠ”.
2. Ζ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 9804/05.05.2022 αίηεζε ηεο αλαδφρνπ
εηαηξείαο.

«Αναβάθμιζη κλειζηού γςμναζηηπίος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ
“ΗΧΛΗΘΟ”»Α.Κ.90/2020

Θχξηε Ξξφεδξε,
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Παο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθν ηεο ζρεη. (2) αίηεζεο παξάηαζεο
ρξφλνπ

πεξαίσζεο

ηνπ

έξγνπ

«Αλαβάζκηζε

θιεηζηνχ

γπκλαζηεξίνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο “ΗΥΛΗΘΝΠ”»Α.Κ.90/2020 θαη παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή
ζπλεδξίαζε ηεο O.E. λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Α. Ανηικείμενο ηος έπγος :
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη:
Δπεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ Θιεηζηνχ
Γπκλαζηεξίνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο ¨Ησληθφο¨ ήηνη: αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη
παινπηλάθσλ, ζεξκνυγξνκφλσζε αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ζεξκνκφλσζε δσκάησλ,
αληηθαηάζηαζε

πδξνξξνψλ,

εγθαηάζηαζε

επηιεθηηθψλ

ειηαθψλ

ζπιιεθηψλ,

αληηθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ, αληηθαηάζηαζε
ιέβεηα θαη εγθαηάζηαζε BMS.
Ρν αλσηέξσ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 91639/20.12.2019
(ΑΓΑ: 9Τ0Δ46ΚΡΙ6-ΑΘΟ) απφθαζε Έληαμεο Ξξάμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο απφ ην Ξξφγξακκα «ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ», ζην πιαίζην ηεο
Ξξφζθιεζεο ΗV «Θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ησλ Γήκσλ».
Β. Αιηιολόγηζη ηηρ σοπήγηζηρ ηηρ παπάηαζηρ:
Ιακβάλνληαο ππφςηλ:
1. Ρνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 05.05.2022 (ππ‟ αξ.πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
9804/05.05.2022) εμππόθεζμη αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη
παξάηαζε ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά έξι (6) μήνερ.
2. Ρν γεγνλφο φηη, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ εηζφδνπ ζην ρψξν ηνπ γπκλαζηεξίνπ ιφγσ
αγσληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.πξση.4697/09.03.2022
επηζηνιή ηνπ Αζιεηηθνχ Ππιιφγνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο “ΗΥΛΗΘΝΠ”, νη εξγαζίεο ηνπ
έξγνπ δχλαηαη λα εθηεινχληαη παξά κφλν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 20.05.2022
έσο 31.08.2022.
3. „Όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε

ηελ

απμαλφκελε

ζηνλ

ειιαδηθφ

ρψξν

ηα

ηειεπηαία

έηε

ζεηζκηθή

δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξηλ ηελ εθηέιεζε απηψλ, ε έγθξηζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο

κε ηίηιν «Νινθιήξσζε / Δθπφλεζε Ξξνγξάκκαηνο
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Ξξσηνβάζκηνπ θαη Γεπηεξνβάζκηνπ Ξξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο» πξνθεηκέλνπ κέζσ απηήο λα γίλεη
απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ ηπρψλ κέηξα
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ πνπ ζπλαζξνίδεηαη ζ‟απηφ.
4. Ρν φηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α‟147) «Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο

Έξγσλ,

Ξξνκεζεηψλ

θαη

πεξεζηψλ

(πξνζαξκνγή

ζηηο

Νδεγίεο

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ.4782/2021
(Φ.Δ.Θ. Α‟36/09.03.2021) "Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ
ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο
ππνδνκέο θαη ηελ πγεία".
Ζ Ρερληθή πεξεζία σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ζεσξεί φηη είλαη δίθαηε θαη λφκηκε ε
ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε θιεηζηνχ
γπκλαζηεξίνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο

“ΗΥΛΗΘΝΠ”»

Α.Κ.90/2020

θαη

πξνηείλεη,

ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξφκελα λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ηνπ έξγνπ
έσο ηελ 04-12-2022.
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο εγθξίλεη
παξάηαζε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ καηά έξι (6) μήνερ ήηνη απφ ηελ 4ε
Ηνπλίνπ 2022 κέρξη θαη ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 2022.

Ππλεκκέλν :

1. Yπ‟αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4697/09.03.2022 επηζηνιή
2. Yπ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 9804/05.05.2022 αίηεζε ηεο αλαδφρνπ
εηαηξείαο.

Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 21/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηεζαλ ε Γ/ληξηα Ρ..
ηνπ Γήκνπ θ. Δι.Πγνπξάθε θαη ε ππάιιεινο ηεο ίδηαο Γ/λζεο θ. Δχα Θνινβνχ, νη
νπνίεο παξείραλ ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαη απάληεζαλ ζε
εξσηήζεηο κειψλ ηνπ Πψκαηνο. Πην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο
πξφηεηλε ηελ ρνξήγεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο αηηνχκελεο εμάκελεο παξάηαζεο θαη
ζπγρξφλσο λα πξνρσξήζνπλ, κε παξάιιειε θαηαγξαθή απφ ηελ Ρ.. ηνπ Γήκνπ,
φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ,
ελψ πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ
ή απφ ηδίνπο πφξνπο λα δξνκνινγεζνχλ θαη νη ππφινηπεο, κε ηαπηφρξνλε δέζκεπζε
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γηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο,



Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία,
ζεσξψληαο φηη απφ ην έγγξαθν ηεο Ρ.. εγείξνληαη ππφλνηεο γηα ηελ
ζηαηηθφηεηα ηνπ γεπέδνπ θαη ηελ αζθάιεηα παηδηψλ, ζεαηψλ θαη αζιεηψλ.

ζεσξψληαο απαξαίηεηε ηε κειέηε ζηαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε ζεηζκηθή ηθαλφηεηα απηνχ, πξάγκα πνπ δελ έρεη
γίλεη κέρξη ζήκεξα.

Κεηά ηαχηα, ε Ν.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ
ππνβιεζείζα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ. ηειηθή πξφηαζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ
θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ηεο παξ.1ηδ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Λ.4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α‟147) «Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 66 ηνπ
Λ.4782/2021 (Φ.Δ.Θ. Α‟36/09.03.2021)



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Λ. 4938/22 (ΦΔΘ 109 Α΄/ 6-6-2022)
(«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ»)



Ρελ ππ‟αξηζκ.πξση.4697/09.03.2022 επηζηνιή ηνπ Αζιεηηθνχ Ππιιφγνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο “ΗΥΛΗΘΝΠ”,



Ρνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 5-05-2022 (ππ‟ αξ.πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 9804/5-05-2022) εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ



Ρν φηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε.



Ρελ αξηζ. 137/2022 πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο πεξί
αλαβνιήο ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(5 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ)

Δγκπίνει παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αναβάθμιζη κλειζηού
γςμναζηηπίος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ “ΗΧΛΗΘΟ”»-

(Α.Κ.90/2020) καηά έξι

(6) μήνερ, ήηνη απφ ηελ 4ε Ηνπλίνπ 2022 κέρξη θαη ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 2022.
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Ππγρξφλσο ζα πξνρσξήζνπλ, κε παξάιιειε θαηαγξαθή απφ ηελ Ρ.. ηνπ Γήκνπ,
φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ,
ελψ πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ
ή απφ ηδίνπο πφξνπο ζα δξνκνινγεζνχλ θαη νη ππφινηπεο κε ηαπηφρξνλε δέζκεπζε
γηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 140/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Αζιεηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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