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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 40/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 251/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 3εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο: “Μειέηε θαη 
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδόλαο 
(Φάζε Α’ - Δθπόλεζε Μειεηώλ)” 
(Α.Μ.123/2020)». 

 
 
  ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο 
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Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 26649/36/11-11-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Σάθαο Ηιίαο 5) Κνπεινύζνο Υξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 8) 
Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 6ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 26240/7-11-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 

 
         Κύξηε Πξόεδξε, 
 
 αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθν ηεο παξαπάλσ (ζρεη.4) 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)»  - 

  ΘΔΜΑ:  Έγκπιζη 3ηρ 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. 

 
ΥΔΣΙΚΑ: 

 
1.Σν ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 23021/22-10-2021 
(ΑΓΑΜ:21SYMV009435280, ΑΓΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) ζπκθσλεηηθό. 
2. Η αξ.74/2022 απόθαζε Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.  
3. Η ππ’αξ. 171/2022 απόθαζε Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 2εο παξάηαζεο 
πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο. 
4. Η ππ’ αξ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 24104/17-10-2022  αίηεζε ηεο αλαδόρνπ 
εηαηξείαο. 
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Α.Κ.123/2020  θαη παξαθαινύκε όπσο ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ. λα 

εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.  

Γηα ελεκέξσζε ηεο Ο.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Α.  Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ : 
 
Η πξνο αλάζεζε Μειέηε ζπλίζηαηαη ζε δύν (2) ζθέιε. 

 

1.1 Σν πξώην ζθέινο αθνξά ηελ εθπόλεζε λέαο Μειέηεο Δλεξγεηηθήο 

Ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θάησζη ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδόλαο: 

Α. Ληπιαγωγεία 

 1ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Δθέζνπ - Ν. Σξππηά 1. 

 5ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Νηθεηαξά 26. 

 7ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Πίλδνπ 75. 

 8ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Πειαζγώλ 14. 

 1ν Νεπηαγσγείν Ν. Υαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Γξεγνξίνπ Δ΄ 1. 

 2ν Νεπηαγσγείν Ν. Υαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Αγ. Αλαξγύξσλ 2. 

 3ν Νεπηαγσγείν Ν. Υαιθεδόλαο, επί ησλ νδώλ Κεθηζνύ 64Α & Κάιβνπ. 

Β. Γημοηικά σολεία 

 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Δθέζνπ - Ν. Σξππηά 1. 

 3ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ 2. 

 7ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο Παξόδνπ Παπαληθνιή. 

 8ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Μαηάλδξνπ 85. 

 1ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Υαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Γξεγνξίνπ Δ΄ 1. 

 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Υαιθεδόλαο, επί ηεο νδνύ Αγ. Αλαξγύξσλ 2. 

Γ. Γςμνάζια-Ιύκεια 

 1ν Γπκλάζην Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ν. Σξππηά 47. 

 3ν Γπκλάζην Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ιαζσλίδνπ 22. 

 1ν Γπκλάζην Ν. Υαιθεδόλαο, επί ησλ νδώλ νισκνύ & Πεηαιά. 

 1ν Λύθεην Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Ν. Σξππηά 47. 

 3ν Λύθεην Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Θεζζαινλίθεο & Λαραλά. 

 1ν Λύθεην Ν. Υαιθεδόλαο, επί ησλ νδώλ Μαξίλνπ Αληύπα 1 & Πεηαιά 73. 

 1ν ΔΠΑΛ Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λαραλά 7. 

 2ν ΔΠΑΛ Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λαραλά 7. 

 3ν ΔΠΑΛ Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λαραλά 7. 

 5ν ΔΚ Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λαραλά 7. 
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Θα εθπνλεζνύλ νη Μειέηεο Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο (ζρέδηα, ηεύρε) 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα απαηηνύκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζηα 

πξναλαθεξζέληα ζρνιηθά θηίξηα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. Σα ζρέδηα 

απνηύπσζεο ησλ θηηξίσλ ζα δνζνύλ ζηνλ Μειεηεηή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

1.2 Σν δεύηεξν ζθέινο αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηηθήο 

Ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θάησζη ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδόλαο: 

Α. Ληπιαγωγεία 

 2ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ κύξλεο 38-40. 

 3ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Αξρ. Υξπζνζη. Παπαδόπνπινπ 

(πξώελ Μνζρνλεζίσλ)  16. 

 4ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Καλάξε 6. 

 6ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λαραλά 1-3. 

 9ν Νεπηαγσγείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ησλ νδώλ Μαηάλδξνπ 85 & Σπάλσλ. 

Β. Γημοηικά σολεία 

 1ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Δπηαιόθνπ 10. 

 4ν  Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Λαραλά 1-3. 

 5ν  Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Νηθεηαξά 28. 

 6ν  Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Πειαζγώλ 16. 

Γ. Γςμνάζια-Ιύκεια 

 2ν Γπκλάζην Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Σξσάδνο 37. 

 2ν  Λύθεην Ν. Φηιαδέιθεηαο, επί ηεο νδνύ Σξσάδνο 37. 

 

Θα επηθαηξνπνηεζνύλ νη πθηζηάκελεο Μειέηεο Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο (ζρέδηα, 

ηεύρε) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα απαηηνύκελα κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο ζηα πξναλαθεξζέληα ζρνιηθά θηίξηα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

Ννκνζεζία. Οη πθηζηάκελεο Μειέηεο Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο ζα δνζνύλ ζηνλ 

Μειεηεηή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

κοπόρ-Απσικό  σπονοδιάγπαμμα 

 

Μεηά ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο ζα είλαη εθηθηή ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ  

εγθαηάζηαζε/ζπκπιήξσζε/αληηθαηάζηαζε/έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξεηώλ, 
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κόληκσλ θαη ινηπώλ κέζσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 

αλσηέξσ ζρνιηθέο κνλάδεο. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πινπνίεζε 

ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

Ννκνζεζία) ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Ο Μειεηεηήο ηεο θαηεγνξίαο 9 (Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο Μειέηεο) ζα 

εθπνλήζεη/επηθαηξνπνηήζεη (βι. άξζξν 1) ηηο Μειέηεο Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο 

(ζρέδηα, ηεύρε) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα απαηηνύκελα κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδόλαο  ζύκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. πκβαηηθή Τπνρξέσζε 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. 

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ κειεηώλ από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ηελ ρνξήγεζε 

ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζύληαμεο Σεπρώλ 

Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Ο θαζαξόο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ όπσο νξίδεηαη ζηα 

ηεύρε  δεκνπξάηεζεο θαη  ζην  ζρεηηθό  ζπκθσλεηηθό είλαη  έμη (6) κήλεο, από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ  πκθσλεηηθνύ. 

ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξόλνο έγθξηζεο ησλ Μειεηώλ 

από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζώο θαη από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 

 

Β. Αιηιολόγηζη ηηρ σοπήγηζηρ ηηρ παπάηαζηρ:  
 
ύκθσλα κε ην  ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 23021/22-10-2021 

(ΑΓΑΜ:21SYMV009435280, ΑΓΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) ζπκθσλεηηθό αλαηέζεθε ζηνλ  

νηθνλνκηθό  θνξέα   ΑΛΚΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ 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  

22ε   Απξηιίνπ 2022. 

ΑΔΑ: 66ΦΓ46ΜΩ0Ι-ΝΡΣ



 6 

Με ηελ αξ.74/2022 (ππ’αξηζκ.πξση.6895/4.04.2022) απόθαζε ηεο Ο.Δ. εγθξίζεθε 

παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο κέρξη ηελ 22ε Ινπιίνπ 2022 

θαη κε ηελ αξ.171/2022 (ππ’αξηζκ.πξση.16747/20.07.2022) απόθαζε ηεο Ο.Δ. 

εγθξίζεθε παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο κέρξη ηελ 22ε 

Οθησβξίνπ 2022.  

 
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ θαζώο θαη:  
 
1. Σνπο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ από 17-10-2022 (ππ’αξηζκ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 

24104/17-10-2022) εκπξόζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ  νηθνλνκηθνύ  θνξέα  κε ηελ 

νπνία δεηείηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο  καηά έξι (6) μήνερ. 

2. α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 184 παξ.3 «Οη 

ηκεκαηηθέο θαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία κπνξνύλ λα παξαηείλνληαη κε απόθαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο 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.»   

3. Σν γεγνλόο όηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηόηεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο  

θαζπζηεξήζεηο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή 

ζύκβαζε.  

 
Η Σερληθή Τπεξεζία σο Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, 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)»  - 

Α.Κ.123/2020  θαη πξνηείλεη, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα πξναλαθεξόκελα λα 

ρνξεγεζεί παξάηαζε έσο ηηο 22-04-2023.  

 
Μεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο εγθξίλεη 

παξάηαζε  πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο καηά έξι (6) μήνερ  ήηνη από ηην 

22η  Οκηωβπίος 2022 μέσπι και ηην 22η Αππιλίος 2023.  

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 40/2022 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 

 
 
πλεκκέλε : 

 
 
Τπ’  αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 24104/17-10-2022  αίηεζε. 
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Μεηά ηαύηα, ε Ο.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο ηεο παξ.1ηδ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. Α’147) 

«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

ζήκεξα. 

 Σνπο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ από 17-10-2022 (ππ’αξηζκ.πξση. 

Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 24104/17-10-2022) εκπξόζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ  

νηθνλνκηθνύ  θνξέα  κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο 

ηεο κειέηεο  καηά έξι (6) μήνερ. 

 Σν ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 23021/22-10-2021 (ΑΓΑΜ:21SYMV009435280, 
ΑΓΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ) ζπκθσλεηηθό.  

 Σελ αξ.74/2022 απόθαζε Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.  

 Σελ ππ’αξ. 171/2022 απόθαζε Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 2εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο. 
 

 Σν 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 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει, γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξόκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο θαη ζηελ 

αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ιόγνπο, 3η παπάηαζη 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) (αλάδνρνο εηαηξεία ε ΑΛΚΩΝ 

ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ Δ.Π.Δ.)  καηά έξι (6) μήνερ  ήηνη από ηην 22α Οκηωβπίος 2022 

μέσπι και ηην 22α Αππιλίος 2023.  
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  251/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

  
                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Παηδείαο  
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 
- Γξαθείν Γ.Δ.Π. 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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