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  Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
                                                              
Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο: Καλνληθφ 
                                                                      
Υξφλνο δηαηήξεζεο: ην δηελεθέο 
 
 
 
 
 
 

         ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

ΓΖΚΟ  
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 

   
Νέα Φηιαδέιθεηα   11/1/2023     
 
Αξηζ. Πξση. : 702 

     Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 
Σμήμα Τποζηήπιξηρ  
Πολιηικών Οπγάνων  

 
Γπαθείο  Οικ. Δπιηποπήρ 

                         
 

Σασ. Γ/νζη:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα 
Πληπ.        : Πιέζζαο Κσλ/λνο 
Σηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 4/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηεο 
κειέηεο κε ηίηιν: “ Δθπφλεζε αθνπζηηθήο 
κειέηεο ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ ζην Γήκν 
Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο”». 

 
 
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε 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. 292/1/5-1-2023 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
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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) Σάθαο Ηιίαο 3) Κνπεινχζνο 
Υξήζηνο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο 6) Λέθθαο 
Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 7) Κνζθνιέηνο σηήξηνο, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξφεδξνο 2) Κνπηζάθεο Μηραήι 3) 
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ 
θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξψηνπο εμ απηψλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 31989/29-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 

ΘΔΚΑ:  Έγκπιζη 1οςΑ.Π.Δ. και 1ος Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ. ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: 
«Δκπόνηζη Ακοςζηικήρ μελέηηρ ζηη Ιεωθόπο Θηθιζού ζηο Γήμο Λέαρ 
Φιλαδέλθειαρ - Λέαρ Υαλκηδόναρ» 
 

 

ΥΔΣΗΘΟ: 

 

Πξνυπνινγηζκφο: 22.320,00 € (κε Φ.Π.Α.) 

πκβαηηθή Γαπάλε: 21.762,00 € (κε Φ.Π.Α.) 

Πξνηεηλφκελε Γαπάλε 1νπ Π: 21.762,00  € (κε Φ.Π.Α.)       

Αλάδνρνο: Γ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ-Δ.ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-κε ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν ENVISTA-ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ Δ.Δ. 

Δπηβιέπνπζα: ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ -ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 
Κχξηε Πξφεδξε, 

 

αο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα ηνλ 1ν Α.Π.Δ θαη ην 1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ 

Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηεο κειέηεο «Δθπφλεζε Αθνπζηηθήο 

κειέηεο ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» 
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θαη παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ. εηζάγεηε ην ζέκα γηα 

ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.  

Γηα ελεκέξσζε ηεο Ο.Δ. ζαο γλσξίδνπκε φηη:  

Ο 1νο Α.Π.Δ. ηεο κειέηεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 

ηνπ Ν.4412/16 θαη νη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα φξηα ησλ 

πνζνζηψλ ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

Ο παξψλ Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ακνηβήο, ζχκθσλα κε ην 1° Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., ε νπνία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 

αλάγθεο επαλεθηίκεζεο ησλ ζπλζεθψλ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ νξηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ ερνπεηαζκάησλ.  

Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ηνπ παξφληνο 1νπ Α.Π.Δ. ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

εθηίκεζε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

α/

α 

Πεπιγπαθή μελέηηρ ςμβαηική 
δαπάνη (εςπώ) 

Γαπάνη 1ος .Π. 
(εςπώ) 

Γιαθοπέρ 1ος 
Α.Π.Δ. ζε ζσέζη 
με ηην Απσική 
ύμβαζη (εςπώ) 
Δπί πλέον (+) Δπί 
έλαηηον (-) 

1 Δθπφλεζε Αθνπζηηθήο κειέηεο 

ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ ζην 
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 

Υαιθεδφλαο 

15.260,87 15.260,87             0 

2 Δπαλεθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ 
αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνλ νξηζηηθφ  ζρεδηαζκφ ησλ 
ερνπεηαζκάησλ, ιφγσ ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 
πνπ αθνξά ηελ κεζνδνινγία 

εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ 
(ΑΠΟΦΑΔΙ Αξηζκ. 

ΤΠΔΝ/ΓΚΑΠΑ/13757/255 

2.289,13 2.289,13         - 

3 Απξφβιεπηα 2.289,13 2.289,13             0 

ΤΛΟΙΟ 17.550,00 17.550,00 - 

Φ.Π.Α. 24% 4.212,00 4.212,00 - 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΤΚΒΑΣΗΘΖ 
ΓΑΠΑΛΖ 

21.762,00 21.762,00 - 

 

ηνλ παξφληα Α.Π.Δ. νη δαπάλεο έρνπλ σο εμήο: 

Η δαπάλε Δπαλεθηίκεζεο ησλ ζπλζεθψλ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν 

νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ερνπεηαζκάησλ, ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ηελ κεζνδνινγία εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ 
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(ΑΠΟΦΑΔΙ Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΚΑΠΑ/13757/255 αλέξρεηαη ζε 2.289,13 €, ηζφπνζε κε 

ηελ δαπάλε απξνβιέπησλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

Η ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε κε Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 21.762,00 € θαη είλαη ζε 

ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

Μεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην απφ 14.12.2022 Πξαθηηθφ 

ηεο 24εο ζπλεδξίαο ηνπ ΣΓΔΠΑ (αξηζκ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 

31374/22.12.2022),παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο Πξντζηακέλε Αξρή, λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.   

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 1/2023 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

• Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιφγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ 
ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.. πξνο 
απηέο, ελψ ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνχινγινπ δήισζε «παξψλ» θαη΄απηήλ. 

 
Μεηά ηαχηα, ε Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ. 
A.M. 115/2021, 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.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 

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

 Σνλ 1ν Α.Π.Δ., ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ 

 Σν αξηζκ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 31374/22.12.2022 Πξαθηηθφ ΣΓΔΠΑ 
 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Σελ έγκπιζη ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ 
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δκπόνηζη Ακοςζηικήρ μελέηηρ ζηη 
Ιεωθόπο Θηθιζού ζηο Γήμο Λέαρ Φιλαδέλθειαρ - Λέαρ Υαλκηδόναρ», 
φπσο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθαλ 
αλεπηθχιαθηα απφ ηνλ αλάδνρν, ιακβάλνληαο ππφςε ην απφ 14.12.2022 
Πξαθηηθφ ηεο 24εο ζπλεδξίαο ηνπ ΣΓΔΠΑ (αξηζκ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 
31374/22.12.2022).  
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ηνηρεία ηνπ έξγνπ: 

 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο: 22.320,00 € (κε Φ.Π.Α.) 

πκβαηηθή Γαπάλε: 21.762,00 € (κε Φ.Π.Α.) 

Πξνηεηλφκελε Γαπάλε 1νπ Π: 21.762,00  € (κε Φ.Π.Α.)       

Αλάδνρνο: Γ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ-Δ.ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-κε ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν ENVISTA-ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ Δ.Δ. 

Δπηβιέπνπζα: ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ -ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 
Ο 1νο Α.Π.Δ. ηεο κειέηεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 

ηνπ Ν.4412/16 θαη νη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα φξηα ησλ 

πνζνζηψλ ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

Ο παξψλ Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ακνηβήο, ζχκθσλα κε ην 1° Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., ε νπνία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 

αλάγθεο επαλεθηίκεζεο ησλ ζπλζεθψλ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ νξηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ ερνπεηαζκάησλ.  

Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ηνπ παξφληνο 1νπ Α.Π.Δ. ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

εθηίκεζε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

α/
α 

Πεπιγπαθή μελέηηρ ςμβαηική 
δαπάνη (εςπώ) 

Γαπάνη 1ος .Π. 
(εςπώ) 

Γιαθοπέρ 1ος 
Α.Π.Δ. ζε ζσέζη 
με ηην Απσική 
ύμβαζη (εςπώ) 
Δπί πλέον (+) Δπί 
έλαηηον (-) 

1 Δθπφλεζε Αθνπζηηθήο κειέηεο 
ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ ζην 

Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 
Υαιθεδφλαο 

15.260,87 15.260,87             0 

2 Δπαλεθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ 

αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
ηνλ νξηζηηθφ  ζρεδηαζκφ ησλ 

ερνπεηαζκάησλ, ιφγσ ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ηελ κεζνδνινγία 

εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 
πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ 

(ΑΠΟΦΑΔΙ Αξηζκ. 
ΤΠΔΝ/ΓΚΑΠΑ/13757/255 

2.289,13 2.289,13         - 

3 Απξφβιεπηα 2.289,13 2.289,13             0 

ΤΛΟΙΟ 17.550,00 17.550,00 - 

Φ.Π.Α. 24% 4.212,00 4.212,00 - 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΤΚΒΑΣΗΘΖ 

ΓΑΠΑΛΖ 

21.762,00 21.762,00 - 
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ηνλ παξφληα Α.Π.Δ. νη δαπάλεο έρνπλ σο εμήο: 

 

Η δαπάλε Δπαλεθηίκεζεο ησλ ζπλζεθψλ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν 

νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ερνπεηαζκάησλ, ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ηελ κεζνδνινγία εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ 

(ΑΠΟΦΑΔΙ Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΚΑΠΑ/13757/255 αλέξρεηαη ζε 2.289,13 €, ηζφπνζε κε 

ηελ δαπάλε απξνβιέπησλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 

Η ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε κε Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 21.762,00 € θαη είλαη ζε 

ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  4/2023 
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 Οηθ. Τπεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  

 
 
 


