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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 45/2022 ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 297/2022                                  
 

                                                                                             
                                                                                                      Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή 

ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνύ 

Ξεξηζζνύ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 

Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ) ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο 

Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» (ΦΔΘ Α' 

147/08-08-2016) θαη έγθξηζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Κ. 196/22». 
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  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 20 
ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30632/41/16-12-2022 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, 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 :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο 
Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) 
Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα 
θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 
 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 8ο 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 30635/16-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 
ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή 

αζθάιεηα νδνύ Ξεξηζζνύ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 Ξξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο 

Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ 

θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» (ΦΔΘ Α' 

147/08-08-2016) θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Κ. 196/22 

 

Θύξηε Ξξόεδξε, 

 

     Ξαξαθαινύκε ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα 

ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

     Γηα ελεκέξσζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζαο γλσξίδνπκε όηη: 
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1. Ρν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 80/2022 Α.Γ.Π. έγθξηζεο 5εο ηξνπνπνίεζεο 

ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022 θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 81/2022 Α.Γ.Π. έγθξηζεο 

7εο ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 

2. Ζ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέξρεηαη από ηε ΠΑΡΑ ή ινηπέο 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα. 

3. Έρεη εθδνζεί ε απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΑ 672/2022 (ΑΓΑ: ΟΤΑΛ46ΚΥ0Η-830). 

Δπί ηεο νδνύ Ξεξηζζνύ, ζηελ Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Λέαο Σαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - 

Λέαο Σαιθεδόλαο, απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνύ κεηά ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ αληηζηήξημεο ησλ πξαλώλ ηνπ παξαθείκελνπ ξέκαηνο Ξνδνλίθηε από ηελ Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο κε ζπξκαηνθηβώηηα. 

Ρα πξαλή ηνπ πνηακνύ ζηελ αλαθεξόκελε ζέζε έρνπλ θιίζε n > 1:3 θαη ην ύςνο πηώζεο είλαη Ζ> 3m. 

Απαηηείηαη σο εθ ηνύηνπ ε άκεζε ιήςε κόληκσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ επηβαηλόλησλ νρήκαηνο από 

πξόζθξνπζε αιιά θαη ησλ δηεξρνκέλσλ από αηπρεκαηηθή πηώζε εληόο ηνπ ξέκαηνο θαη ησλ δηεξρόκελσλ 

πεδώλ θαη νρεκάησλ .  

Νη θίλδπλνη απηνί έρνπλ επηζεκαλζεί θαη’ επαλάιεςε από ηε Γηεύζπλζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ θαη ην 

αξκόδην Ρκήκα Ππληεξήζεσλ. 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη : 

Α) Ζ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Καηαζκεςή ζηηθαίος αζθαλείαρ για ηην οδική 

αζθάλεια οδού Πεπιζζού» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ηνπ Λ. 

4412/2016 «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» (ΦΔΘ Α' 147/08-08-2016) ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο θαη δελ είλαη 

δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία ιόγσ ηεο 

επεξρόκελεο έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Β) Ζ έγθξηζε ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Κ. 196/2022 

 

Συνημμένα : Η με Α.Μ. 196/22 μελέτη 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ 
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 45/2022 Ξξαθηηθό ηεο 
Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ ηεο αξηζ. 
2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 
4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.Π. πξνο 
απηέο. 
 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ ππεξςήθηζε ηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο, δεηώληαο 
παξάιιεια λα εγθξηζεί από ην Γ.Π. ςήθηζκα ζρεηηθό κε ην ζέκα θαη λα απνζηαιεί ζηελ 
Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Η.Νπζηακπαζίδεο ππεξςήθηζε ηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε λα ηεξεζνύλ από ην Γήκν όιεο νη ζύλλνκεο δηαδηθαζίεο. 
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Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ 

Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ 

από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο  ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ. 4412/16, ηελ ππ’ αξηζκόλ 

196/2022 κειέηε ηνπ έξγνπ, ηηο αξηζ. 80/2022 θαη 81/2022 απνθάζεηο Γεκ. Ππκβνπιίνπ, θαζώο θαη όια 

ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο: 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 

 
1. Ρελ έγκπιζη ηεο διενέπγειαρ ηνπ έξγνπ «Καηαζκεςή ζηηθαίος αζθαλείαρ για ηην 

οδική αζθάλεια οδού Πεπιζζού» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 («Ξξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε» (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ) ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» (ΦΔΘ Α' 147/08-08-2016), ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο έλεθα ηεο νπνίαο δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ιόγσ ηεο επεξρόκελεο έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 

 Ρν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 80/2022 Α.Γ.Π. έγθξηζεο 5εο 

ηξνπνπνίεζεο ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022 θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 81/2022 

Α.Γ.Π. έγθξηζεο 7εο ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέξρεηαη από ηε ΠΑΡΑ ή ινηπέο 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα. 

 Έρεη εθδνζεί ε απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΑ 672/2022 (ΑΓΑ: ΟΤΑΛ46ΚΥ0Η-830). 

 
 

2. Ρελ έγκπιζη ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Κ. 196/2022 πνπ ζπληάρζεθε θαη 

ζεσξήζεθε από ηελ Γηεύζπλζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ ΓΛΦΛΣ. 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  297/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

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

 
 
 

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ 
5. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
6. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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