
      Αρ. Απόφασης :  10 /2010 
      Αρ. Πρωτοκόλλου :  994 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  25 /01/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “ Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου "Ανακατασκευή χώρων υγιεινής  
            Εργαζομένων καθαριότητας ”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 25/01/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 629/21 – 01 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
629/21 – 01 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
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          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______          

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
12.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
15.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
16.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
17.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
18.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.  ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  1ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  334/08-01- 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Σας υποβάλλουμε συνημμένα την αίτηση  παράτασης  χρόνου  περαίωσης του έργου " Ανακατασκευή 
χώρων υγιεινής Εργαζομένων καθαριότητας" της αναδόχου εταιρείας " ΜΑΛΤΕΚ Ο.Ε.'' και παρακαλούμε, 
εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης. 
     Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι : 

Σύμφωνα με την Α.Μ. 01/09 μελέτη και τη σύμβαση του έργου «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 
Εργαζομένων καθαριότητας» μεταξύ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας και της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας 
«ΜΑΛΤΕΚ Ο.Ε.», αντικείμενο του έργου είναι εργασίες που αφορούν την ανακατασκευή των χώρων 
υγιεινής των εργαζομένων στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, καθαιρέσεις 
πλακιδίων τοίχου και τοιχοδομών, αποξηλώσεις ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων, κατασκευή 
πλινθοδομών, επιχρίσματα, επιστρώσεις με πλακάκι αντιολισθορό, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατασκευή νέων κουφωμάτων, νέων 
ντουλαποθυρίδων, κατασκευή μονώσεων, ανακατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης, 
ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εγκατάσταση νέου δικτύου φωνής.    

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα θέματα, τρέχουσες ανάγκες και 
τεχνικά προβλήματα τα οποία αναλύονται κατωτέρω : 
1. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2009, οι οποίες επηρέασαν όλες τις εξωτερικές εργασίες μονώσεων, ηλεκτρολογικών εργασιών, 
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εργασιών επιχρισμάτων και χρωματισμών, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών σε υγρό 

περιβάλλον, εις βάρος της ποιότητας του έργου, 

2. Η χρήση του κτιρίου παράλληλα με τους εργαζομένους καθαριότητας, εξ ανάγκης ύπαρξης 

καταλύματος, κατά την διάρκεια των εργασιών και κυρίως τις ώρες προσέλευσης, αποχώρησης και 

διαλειμμάτων, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις των εργασιών,  

3. Περιορισμένος χρόνος προσκόμισης (κυρίως από 7:30π.μ. έως 11:30π.μ.), οικοδομικών υλικών και 

απαιτούμενων υλικών για ενσωμάτωση στο έργο, ξυλουργικά, είδη υγιεινής, μονωτικά υλικά και 

άλλα,  

4. Μη χορήγηση άδειας για εκτέλεση εργασιών σε εντατικό πρόγραμμα (δηλαδή εργασία υπερωριακά, ή 

εργασία τα Σάββατα και τις Κυριακές),  

5. Νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την πορεία κατασκευής του έργου, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν 

να προβλεφθούν, αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την τεχνική επάρκεια του έργου, 

χωρίς αλλαγή του τεχνικού και φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας, π.χ. εγκατάσταση συστήματος 

συναγερμού, αλλαγή του τρόπου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, (αντί σε κανάλια, κατασκευάσθηκε 

εντός της τοιχοποιίας),  προστατευτικά κιγκλιδώματα παραθύρων, αύξηση των κλίσεων δωμάτων, για 

την πληρέστερη απορροή των ομβρίων υδάτων και άλλα. 

     Για τους λόγους αυτούς προκύπτει ανάγκη παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 70 
ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις 19-03-2010.  
     Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου " 
Ανακατασκευή χώρων υγιεινής Εργαζομένων καθαριότητας ", ως 19-03-2010. 
 

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Στο σημείο αυτό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Γρετζελιάς, και Χ. Μπόβος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά, 
οι απόψεις των οποίων αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης 
συνεδρίασης. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, η με αριθμ. 127/07-01-2010 αίτηση της 
τεχνικής εταιρείας "ΜΑΛΤΕΚ Ο.Ε.", καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 
114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

17 ΥΠΕΡ  --  2 ΚΑΤΑ 
 
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου " Ανακατασκευή χώρων υγιεινής Εργαζομένων 
καθαριότητας", σύμφωνα με την Α.Μ. 1/2009 και τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου 
εταιρείας «ΜΑΛΤΕΚ Ο.Ε.» ως 19-03-2010.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  10 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  

Παντελεάκη Ε. 
Φουλεδάκης Ε. 
Γρετζελιάς Π. 
Γεωργαμλής Λ. 
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Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 
Μόσχος Α. 

Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 
Γατσούλης Στ.  

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΝΦ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
 

                                                                                  
 
 
 
 


	            Εργαζομένων καθαριότητας ”.
	          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
	          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______                                                               
	ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ



