
 

 
 

  ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
 
 
 
 

         ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ  

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

 

   
Λέα Φηιαδέιθεηα   18/1/2023 
 
Αξηζ. Ξξση. : 1322 

Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ 
Ρκήκα πνζηήξημεο  
Ξνιηηηθώλ Νξγάλωλ  

 
Γξαθείν  Νηθ. Δπηηξνπήο 

 
 

Ραρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Ξιεξ.        : Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Ρει.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 

 

 
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2/2023 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 8/2023 
 
 
                                                                                                 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
 

«Έγθξηζε ησλ αξηζ. 10/2023 θαη 11/2023 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ 
(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10) πεξί παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ δηαγσληζκώλ “ Δθπόλεζε 
κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο 
– Λέαο Σαιθεδόλαο» (ΑΚ 98/2021) ” θαη “ Αζηηθή αλαδσνγόλεζε, 
αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ Ιάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ Ν.Ρ. 
243Β Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο ” (Α.Κ.:99/2021) 
αληηζηνίρσο». 
 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ 
κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε 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. 897/2/13-1-2023 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΄. 

ΑΔΑ: ΨΠΕΣ46ΜΩ0Ι-71Τ



 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ήηαλ :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Ράθαο Ζιίαο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Θνπεινύζνο 
Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
1)Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξόεδξνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη 
νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 
 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Κ.Θνπηζάθεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ζην 8ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 
κνλαδηθό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ν.Δ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 
ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηηο αξηζ. πξση. 1165/17-1-2023 θαη 1166/17-1-2023 εηζεγήζεηο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ 
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
Α) 
 
 
ΘΔΚΑ:  

Ξαξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ 

Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο» (ΑΚ 98/2021), πξνϋπνινγηζκνύ 

256.072,60 € κε Φ.Ξ.Α. 24% κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην ΔΠΖΓΖΠ 194444 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ     10 /2023 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- Γεκόζην Ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε πνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

ΑΔΑ: ΨΠΕΣ46ΜΩ0Ι-71Τ



4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/2018 (ΦΔΘ133/19-7-2018 ηεύρνο Α).  

5. Ρν άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/10 (ΦΔΘ Α 87/07-06-2010) 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.58 παξ. 2 ηνπ 3852/10 όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη όηη: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο 

θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο 

απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή 

απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο.» 

7. Ρελ κε αξ. 281/2022 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ζπκβαηηθά 

ηεύρε θαη θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο «Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο 

Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο» (ΑΚ 98/2021), πξνϋπνινγηζκνύ 256.072,60 € κε 

Φ.Ξ.Α. 24% κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην ΔΠΖΓΖΠ 194444 θαη ζηνλ νξηζκό ηεο Ρεηάξηεο 18.01.2023 θαη ώξα 

23:59 σο εκεξνκελία θαη ώξαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

8. Ρν άξζξν 19.1 - Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο Νη 

πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξώα Κειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Κειεηώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνύλ 

λα ηζρύνπλ νη κεηαβαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ξ.Γ. 71/2019, ή ζην Κεηξών Κειεηεηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΖ.Κ.Δ.Γ.Δ.) από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηελ θαηεγνξία/ 

θαηεγνξίεο κειεηώλ ηνπ άξζξνπ 12.1 ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ην άξζξν 22.2.1 - Ξξνο απόδεημε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο : (α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ Ξηπρίν Κειεηεηή ή Γξαθείσλ Κειεηώλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπ π.δ. 71/2019 ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 απηνύ θαη από ηελ πιήξε 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Ρκήκα Η ηνπ Κεηξώνπ Κειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΖ.Κ.Δ.Γ.Δ.)  γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, σο εμήο: ….. ηεο εγθεθξηκέλεο 

Γηαθήξπμεο. 

9. Όηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4821/2021 (ΦΔΘ 134 Α/2021) ηα πηπρία ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην 

Κεηξών Κειεηεηώλ θαη ζην Κεηξών Γξαθείσλ Κειεηώλ, πνπ ήηαλ ζε ηζρύ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 

ίζρπαλ έωο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ2022, ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη γίλεη εθ κέξνπο 

ηνπ πνπξγείνπ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ δξνκνιόγεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο έλαξμεο ηζρύνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 71/2019 πνπ αθνξνύλ ζηα Κεηξώα ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ, κειεηώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ. 

11. Ρν γεγνλόο όηη κε ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ εμαζθαιίδεηαη ε 

κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη ε πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνύ, αιιά θπξίσο ε λνκηκόηεηα θαη ην 

θύξνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 

 

ΑΔΑ: ΨΠΕΣ46ΜΩ0Ι-71Τ



Α. Ξαξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε 

κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο» (ΑΚ 

98/2021), πξνϋπνινγηζκνύ 256.072,60 € κε Φ.Ξ.Α. 24% κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην ΔΠΖΓΖΠ 194444 

θαηά 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 18.01.2023.  

Β. Ρνλ νξηζκό ηεο 2εο Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ώξα 23:59 σο λέαο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ κεηαηίζεηαη ζηηο 07.02.2023 

θαη ώξα 11:00. Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηόπηλ παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ, παξαηείλεηαη αληίζηνηρα, θαηά δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ 

πξνζθνξώλ (άξζξν 13.6 ηεο δηαθήξπμεο), θαζώο θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

ζπκκεηνρήο (άξζξν 15.1 ηεο δηαθήξπμεο) ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία, θαζώο θαη θάζε άιιε εκεξνκελία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

Γ. Ζ απόθαζε απηή ζα ιάβεη έγθξηζε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε 

ην αξ. 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010.  

 
 
Β) 
 
 
ΘΔΚΑ:  

Ξαξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλαδωνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ 

Ιάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ Ν.Ρ. 243Β Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο», Α.Κ.:99/2021 πξνϋπνινγηζκνύ 678.072,00€ κε Φ.Ξ.Α. 24% κε 

ζπζηεκηθό αξηζκό ζην ΔΠΖΓΖΠ 194119 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ     11 /2023 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- Γεκόζην Ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε πνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/2018 (ΦΔΘ133/19-7-2018 ηεύρνο Α).  

5. Ρν άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/10 (ΦΔΘ Α 87/07-06-2010) 

ΑΔΑ: ΨΠΕΣ46ΜΩ0Ι-71Τ



6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.58 παξ. 2 ηνπ 3852/10 όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη όηη: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο 

θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο 

απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή 

απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο.» 

7. Ρελ κε αξ. 282/2022 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ζπκβαηηθά 

ηεύρε θαη θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλαδωνγόλεζε, αλάπιαζε 

ρώξνπ νδνύ Ιάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ Ν.Ρ. 243Β Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο», Α.Κ.:99/2021 πξνϋπνινγηζκνύ 678.072,00€ κε Φ.Ξ.Α. 24% κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην 

ΔΠΖΓΖΠ 194119 θαη ζηνλ νξηζκό ηεο Ξαξαζθεπήο 20.01.2023 θαη ώξα 23:59 σο εκεξνκελία θαη ώξαο 

ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

8. Ρν άξζξν 22.Β - Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην νπνίν «…νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΔΞ.) γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019 ή ζην 

Κεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκόζησλ Έξγσλ (ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.), από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ…» 

9. Ρν άξζξν 23.4 – Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην νπνίν 

« α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Ξ. 

κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηζρύνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη, από ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Ρκήκα Η ηνπ Κεηξώνπ Δξγνιεπηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.) ζηελ/ζηηο θαηεγνξία/εο ΝΓΝΞΝΗΪΑΠ θαη 

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ.» 

10. Όηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4821/2021 (ΦΔΘ 134 Α/2021) νη βεβαηώζεηο εγγξαθήο ζην Κ.Δ.ΔΞ. 

πνπ ήηαλ ζε ηζρύ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 ίζρπαλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2022 θαη όηη δελ έρεη γίλεη εθ 

κέξνπο ηνπ πνπξγείνπ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ δξνκνιόγεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο έλαξμεο ηζρύνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 71/2019 πνπ αθνξνύλ ζηα Κεηξώα ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ, κειεηώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (38882/02-01-2023 έγγξαθν ηνπ 

Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ Ρερληθώλ Δηαηξεηώλ). 

11. Ρν γεγνλόο όηη κε ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ εμαζθαιίδεηαη ε 

κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη ε πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνύ, αιιά θπξίσο ε λνκηκόηεηα θαη ην 

θύξνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 
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Α. Ξαξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΩΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΩΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ KAI ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ 

Ν.Ρ.243β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ», Α.Κ.:99/2021 πξνϋπνινγηζκνύ 678.072,00€ 

κε Φ.Ξ.Α. 24%, κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην ΔΠΖΓΖΠ 194119 θαηά 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 

20.01.2023.  

Β. Ρνλ νξηζκό ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ώξα 23:59 σο λέαο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηνη ζηηο 

07.02.2023 θαη ώξα 09:30. Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηόπηλ παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ, παξαηείλεηαη αληίζηνηρα, θαηά δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ν ρξόλνο 

ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ (άξζξν 19.1 ηεο δηαθήξπμεο), θαζώο θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ 

επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο (άξζξν 15.3 ηεο δηαθήξπμεο) ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία, θαζώο θαη θάζε άιιε 

εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γ. Ζ απόθαζε απηή ζα ιάβεη έγθξηζε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε 

ην αξ. 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010.  

 

Ππλ: Ρν ππ’ αξηζκ.38882/02-01-2023 έγγξαθν ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ Ρερληθώλ Δηαηξεηώλ 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ 
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 2/2023 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. 
 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 

ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο 
ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο αξηζ. 98/2021 θαη 99/2021 ζρεηηθέο κειέηεο, ηηο αξηζ. 
10/2023 θαη 11/2023 απνθάζεηο Γεκάξρνπ θαη: 
 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- Γεκόζην Ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε πνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/2018 (ΦΔΘ133/19-7-2018 ηεύρνο Α).  

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.58 παξ. 2 ηνπ 3852/10 όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη όηη: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο 

θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο 
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απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή 

απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο.» 

6. Ρηο κε αξ. 281/2022 θαη 282/2022 απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ ηα 

ζπκβαηηθά ηεύρε θαη θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη ησλ αληίζηνηρσλ ζρεηηθώλ δηαθεξύμεσλ. 

7. Ρα άξζξα 19.1 θαη 22.Β- Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

θαζώο θαη ηα άξζξα 22.2.1 θαη 23.4- Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ Γηαθεξύμεσλ. 

8. Όηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4821/2021 (ΦΔΘ 134 Α/2021) ηα πηπρία ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην 

Κεηξών Κειεηεηώλ θαη ζην Κεηξών Γξαθείσλ Κειεηώλ, πνπ ήηαλ ζε ηζρύ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 

ίζρπαλ έωο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ2022, ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη γίλεη εθ κέξνπο 

ηνπ πνπξγείνπ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ δξνκνιόγεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο έλαξμεο ηζρύνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 71/2019 πνπ αθνξνύλ ζηα Κεηξώα ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ, κειεηώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ. 

9. Ρν γεγνλόο όηη κε ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ εμαζθαιίδεηαη ε 

κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη ε πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνύ, αιιά θπξίσο ε λνκηκόηεηα θαη ην 

θύξνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

10. Ρν ππ’ αξηζκ.38882/02-01-2023 έγγξαθν ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ Ρερληθώλ Δηαηξεηώλ 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθωλα 
 
 

Ρελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξ. 10/2023 & 11/2023 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ, ιεθζείζεο ιόγσ θαηεπείγνληνο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 παξ.2 («Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ») θαη πξνο 

απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, όπσο απηέο εκπεξηέρνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α) 

 

Η. Ρελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

«Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 

Σαιθεδόλαο» (ΑΚ 98/2021), πξνϋπνινγηζκνύ 256.072,60 € κε Φ.Ξ.Α. 24% κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην 

ΔΠΖΓΖΠ 194444 θαηά 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 18.01.2023.  

 

ΗΗ. Ρνλ νξηζκό ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ώξαο 23:59 σο λέαο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ κεηαηίζεηαη ζηηο 07.02.2023 

θαη ώξα 11:00. Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηόπηλ παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ, παξαηείλεηαη αληίζηνηρα, θαηά δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ 
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πξνζθνξώλ (άξζξν 13.6 ηεο δηαθήξπμεο), θαζώο θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

ζπκκεηνρήο (άξζξν 15.1 ηεο δηαθήξπμεο) ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία, θαζώο θαη θάζε άιιε εκεξνκελία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 

Β) 

 

Η. Ρελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

ηνπ έξγνπ «ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΥΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ KAI ΓΗΑΛΝΗΜΖ 

ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ.243β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ», 

(Α.Κ.:99/2021), πξνϋπνινγηζκνύ 678.072,00€ κε Φ.Ξ.Α. 24%, κε ζπζηεκηθό αξηζκό ζην ΔΠΖΓΖΠ 

194119 θαηά 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 20.01.2023.  

 

ΗΗ. Ρνλ νξηζκό ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2023 θαη ώξαο 23:59 σο λέαο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηνη ζηηο 

07.02.2023 θαη ώξα 09:30. Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηόπηλ παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ, παξαηείλεηαη αληίζηνηρα, θαηά δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ν ρξόλνο 

ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ (άξζξν 19.1 ηεο δηαθήξπμεο), θαζώο θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ 

επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο (άξζξν 15.3 ηεο δηαθήξπμεο) ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία, θαζώο θαη θάζε άιιε 

εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  8/2023 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:  

 
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γηεύζπλζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ θαη Άιζνπο 
4. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
5. Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Άιζνπο 
6. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
7. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
8. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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