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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 42/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 263/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ 
έξγνπ: “Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ 
θηηξίσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδφλαο” (Α.Μ.76/2020)». 

 
 
  ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 1 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 28103/38/25-11-2022 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ 
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Κνπεινχζνο Υξήζηνο θαη 5) 
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Σάθαο Ηιίαο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 3) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 
4) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα 
θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 27917/23-11-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 

 
         Κχξηε Πξφεδξε, 
 
    αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθν ηεο ζρεη. (2) αίηεζεο παξάηαζεο 

ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» A.M.:76/2020 θαζψο θαη ην 

ζρεη. (3)  έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο O.E. 

λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.  

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

 

Α.  Ανηικείμενο ηος έπγος : 

ΘΔΜΑ:  Έγκπιζη παπάηαζηρ σπόνος πεπαίωζηρ ηος  έπγος 
«ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ ΥΟΙΗΘΧΛ ΘΣΗΡΗΧΛ ΓΖΚΟΤ 
ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ» A.M.:76/2020. 
 

 
ΥΔΣ.: 

 
1.  Σν  ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 25409/22-11-21 πκθσλεηηθφ ηνπ 
έξγνπ 
2. Η ππ’αξηζκ.πξση.Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27354/17-11-2022 αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ 
γηα παξάηαζε ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 
3. Η  ππ’αξ.πξση.Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27839/23-11-2022 Γηαηχπσζε γλψκεο γηα 
ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο (1ε παξάηαζε) 
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη: 
 
Δπεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 1νπ Γπκλαζίνπ, 1νπ 

Λπθείνπ, 2νπ Γεκνηηθνχ θαη 3νπ Γεκνηηθνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο.  

Οη θχξηεο επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθνξνχλ ζηηο εμήο εξγαζίεο: 

1ο Γςμνάζιο-1ο Ιύκειο Λέαρ Φιλαδέλθειαρ  

• Θεξκνυγξνκφλσζε δψκαηνο 

• Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ηεο ηνηρνπνηίαο  

• Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ ζθίαζηξσλ 

• Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

• Δγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο (Net Metering)  

• Δξγαζίεο αλαβάζκηζεο-βειηίσζεο ιεβεηνζηαζίνπ  

          2ο Γημοηικό σολείο Λέαρ Φιλαδέλθειαρ  

• Αληηθαηάζηαζε  θνπθσκάησλ 

• Θεξκνυγξνκφλσζε δψκαηνο 

• Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ηεο ηνηρνπνηίαο  

• Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ ζθίαζηξσλ 

• Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

• Δξγαζίεο αλαβάζκηζεο – βειηίσζεο ιεβεηνζηαζίνπ 

         3ο Γημοηικό σολείο Λέαρ Φιλαδέλθειαρ  

   • Αληηθαηάζηαζε  θνπθσκάησλ 

• Θεξκνυγξνκφλσζε δψκαηνο 

• Θεξκνκφλσζε θάησζελ ζηέγεο 

• Θεξκνκφλσζε νξνθήο θάησζελ θεξακνζθεπήο 

• Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ηεο ηνηρνπνηίαο  

• Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα 

• Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

• Δξγαζίεο αλαβάζκηζεο – βειηίσζεο ιεβεηνζηαζίνπ 

Σν αλσηέξσ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΔΠΑ κε ην πνζφ ησλ 360.000,00€ ζχκθσλα 

κε ηελ  

Α.Π. 2735/18-09-2020 Απφθαζε Έληαμεο ΑΓΑ: 67ΤΓ7Λ7-Ν4Μ, απφ ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ θαη 

ΑΣΑ.  

           

Β. Αιηιολόγηζη ηηρ σοπήγηζηρ ηηρ παπάηαζηρ:  
 
Λακβάλνληαο ππφςε:  
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1. Σνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 17.11.2022 (ππ’αξηζκ.πξση. 

Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27354/17.11.2022 αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε 

ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηέζζεπιρ (4) μήνερ. 

2.  Σελ ππ’αξηζκ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27839/23.11.2022 Γηαηχπσζε γλψκεο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο (1ε παξάηαζε) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία 

δηαηππψλεηαη ζεηηθή γλψκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ 

ππνέξγνπ 1 «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ 

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» ήηνη παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο δειαδή κέρξη ηηο 22.03.2023.  

3. Σν γεγνλφο φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ 

πξνέθπςαλ γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ δεκνπξάηεζε 

ηνπ έξγνπ ήηνη: 

 ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID-19 αιιά θαη ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο (ειιείςεηο ζηελ παγθφζκηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

πνπ επηδεηλψζεθε θαη ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζηε Οπθξαλία) πθίζηαληαη 

δπζιεηηνπξγίεο θαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλεξγείσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνκήζεηαο θαη παξαγγειίαο πιηθψλ θαη εηδηθά ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη  

 ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθηεηακέλν εχξνπο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 

(αιιαγέο θνπθσκάησλ, θαηαζθεπέο εμσηεξηθψλ ζεξκνκνλψζεσλ ηνηρνπνηηψλ, 

ζεξκνυγξνκνλψζεηο δσκάησλ) ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία ηα ζρνιεία 

παξέκεηλαλ θιεηζηά ( Υξηζηνπγελληάηηθεο, Παζραιηλέο θαη θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο) απνδεδείρζεθαλ κε επαξθή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.   

4. Σν φηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. Α’147) «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4782/2021 

(Φ.Δ.Κ. 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". 
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Η Σερληθή Τπεξεζία σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζεσξεί φηη είλαη δίθαηε θαη λφκηκε ε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» 

A.M.:76/2020. θαη πξνηείλεη, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξφκελα λα 

ρνξεγεζεί παξάηαζε ηνπ έξγνπ  έσο ηελ 22-03-2023. 

Μεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο εγθξίλεη 

παξάηαζε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ καηά ηέζζεπιρ (4) μήνερ ήηνη απφ 

ηελ 22ε Ννεκβξίνπ 2022 κέρξη θαη ηελ 22ε  Μαξηίνπ 2023. 

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 42/2022 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Μεηά ηαχηα, ε Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

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

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

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

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. Α’147) «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 66 ηνπ 

Ν.4782/2021 (Φ.Δ.Κ. Α’36/09.03.2021) θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 Σν  ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 25409/22-11-21 πκθσλεηηθφ ηνπ έξγνπ 
 Σελ ππ’αξηζκ.πξση.Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27354/17-11-2022 αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα 

παξάηαζε ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σελ ππ’αξ.πξση.Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27839/23-11-2022 Γηαηχπσζε γλψκεο γηα 
ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο (1ε παξάηαζε) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
 

 Σν γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο 

ρξνληθέο  θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αξρηθή ζχκβαζε.  

 

 
 
πλεκκέλν : 

 
 
 
 1.  Τπ’αξ.πξση.Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 27354/17-11-2022 αίηεκα αλαδφρνπ 
 2. Yπ’αξ.πξση.Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.27839/23.11.2022 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο 
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο . 
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θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει, γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ζηελ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγνπο, παπάηαζη ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: 

«ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ ΥΟΙΗΘΧΛ ΘΣΗΡΗΧΛ ΓΖΚΟΤ ΛΔΑ 

ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ»- (Α.Κ.76/2020) (αλάδνρνο 

Παλαγηψηεο Παπαπαλαγηψηνπ Δ.Γ.Δ.)  καηά ηέζζεπιρ (4) μήνερ  ήηνη από ηην 22α 

Λοεμβπίος 2022 μέσπι και ηην 22α Καπηίος 2023.  

 
 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  263/2022 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

  
                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Παηδείαο  
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
- Γξαθείν Γ.Δ.Π. 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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