
 1 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τρίµηνης παράτασης χρόνου εκτέλεσης της µελέτης “ 
Σύνταξη  στατικής  µελέτης  επισκευών  και  έκδοση οικοδοµικής  αδείας  
επισκευής  πτέρυγας  3ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ. 
”». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
11.12.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17035/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 32/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (ΑΠΟΥΣΑ) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 11.12.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 31/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 19 παρόντες 
και 14 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (απούσα) 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Καραβίας Γεώργιος                                             
Τάφας Ηλίας                                                        Κόντος Σταύρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
                                                                             Κοσµά Σταυρούλα 
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων                                          Παπαλουκά Ευτυχία 
 
Κοσκολέτος Σωτήριος                                              Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κοπελούσος Χρήστος                                               Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος                                             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 13ο -17ο , 20ο, 18ο, 19ο, 24ο-

28ο, 1ο-12ο, 21ο-23ο, 29ο και 30ο.  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Η.Τάφας αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. και προσήλθε εκ νέου σε αυτήν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 29ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, απούσης της  κας ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στο 26ο  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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26Ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 26Ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 16375/25-11-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

Θέµα : Παράταση χρόνου εκτέλεσης της µελέτης «Σύνταξη  στατικής  µελέτης  
επισκευών  και  έκδοση οικοδοµικής  αδείας  επισκευής  πτέρυγας  3ου   
∆ηµοτικού  Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ.»  

  
 
Κύριε πρόεδρε,  

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’αριθµ. 160/2012 απόφαση του ∆.Σ. (Αρ.πρωτ.11281/2012) µε την 

οποία τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα 2012 και εγγράφηκε το έργο  

«Σύνταξη  στατικής  µελέτης  επισκευών  και  έκδοση οικοδοµικής  

αδείας  επισκευής  πτέρυγας  3 ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ν.Φ.» στην Κατ.Ζ’  α/α 8 και µε  Κ.Α.15.7411.004 λόγω της 

επείγουσας ανάγκης  αποχαρακτηρισµού της εν’λόγω πτέρυγας του 3ου  

∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Φ. ως επικίνδυνου ώστε να ακολουθήσει η εκτέλεση 

εργασιών επισκευής- ενίσχυσης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη στατική µελέτη 

που θα προκύψει και θα εγκριθεί από την πολεοδοµία Β.Τοµέα. 

2. Την υπ’αριθµ. 92/2013 απόφαση του ∆.Σ. (Αρ.πρωτ.7794/6-6-2013) περί 

τροποποίησης προϋπολογισµού «Έγκριση-Ψήφιση 1ης αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2013» 

3. Την υπ’αριθµ.88/2013 απόφαση Ο.Ε. περί απευθείας ανάθεσης της εν θέµατι 

µελέτης στον Μελετητή Κ.Γεώργιο Ι. Κούνδουρο Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ. 

4. Το υπ’αριθµ.11980/30.08.2013 ∆ΦΧ συµφωνητικό της ανωτέρω µελέτης που 

υπεγράφη και στο οποίο ορίζεται προθεσµία τριών (3) µηνών από της 

υπογραφής της συµβάσεως για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της 

σύµβασης, εκτός πιθανών καθυστερήσεων που ενδεχοµένως να υπάρξουν 

χωρίς ευθύνη του αναδόχου. 
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5. Το ΑΡΘΡΟ 27  παρ.3  του Ν-3316/05 (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05) σύµφωνα µε το 

οποίο «Οι προθεσµίες µπορούν να παρατείνονται µε απόφαση της ΠΑ, ύστερα 

από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και µε 

πρωτοβουλία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί 

την εκτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης 

µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή 

προθεσµία της σύµβασης. Ως οριακή προθεσµία νοείται χρονικό διάστηµα που 

ανέρχεται σε ένα τρίτο (1 / 3) της συνολικής προθεσµίας και πάντως όχι 

µικρότερο των τριών (3) µηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται 

παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου» 

6. Την υπ’αριθµ 16254/22.11.2013 ∆.Φ.Χ αίτηση του αναδόχου για παράταση 

της προθεσµίας περαίωσης του αντικειµένου της σύµβασης 

 

Από τα ανωτέρω και επειδή oι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύµβασης δεν 

οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους κάτωθι λόγους: 

 

• Στα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια του υπουργείο παιδείας, που έχει 

στην διάθεση του η ∆ιεύθυνση του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου, και τα οποία 

προσκοµίσαµε στον ανάδοχο διαπιστώθηκαν ασυµφωνίες και ουσιώδης 

παραλήψεις σε αντιπαραβολή µε τα εγκεκριµένα σχέδια της αδείας της που 

χορηγήθηκαν στον ανάδοχο της µελέτης από την Ο.Σ.Κ Α.Ε. Τα σχέδια που 

χορηγήθηκαν από την Ο.Σ.Κ Α.Ε. ουδέποτε και µε κανένα τρόπο δεν είχαν 

κοινοποιηθεί προγενέστερα στον ∆ήµο µας και προέρχονται από της άδεια 

οικοδοµής που εξέδωσε ο ίδιος ο Ο.Σ.Κ το έτος 1985 για το εν θέµατι 

σχολείο. 

• Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της πολεοδοµίας, Φάκελος 264/Αριθµός 

7182/13-11-2013 έγκρισης και άδειας δόµησης που κατατέθηκε, έχουµε 

τροποποίηση ως προς το αντικείµενο της αρχικής σύµβασης που ανατέθηκε 

στον ανάδοχο. Η τροποποίηση αυτή αφορά 1) το εύρος του τεχνικού 

αντικειµένου πέραν της πτέρυγας, ήτοι τον αντισεισµικό έλεγχο των λοιπών 

υφιστάµενων νόµιµων και αυθαίρετων κτισµάτων του σχολικού 

συγκροτήµατος και 2) Την υποχρέωση ένταξης των αυθαίρετων και όχι µόνο 

τµηµάτων στον Ν.4178/2013. 
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Παρακαλούµε όπως, 

 

Εγκρίνετε την παράταση περαίωσης της εν θέµατι µελέτης κατά 3 µήνες. 

  
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αναφέρθηκε σε αυθαιρεσίες, στον χρόνο κατάθεσης του 
φακέλου και στις παρατηρήσεις της Πολεοδοµίας. Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. κ. 
Ν.Παπανικολάου υπογράµµισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 27  παρ.3  του Ν-3316/05 (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05) 

 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει παράταση περαίωσης της µελέτης «Σύνταξη  στατικής  µελέτης  επισκευών  

και  έκδοση οικοδοµικής  αδείας  επισκευής  πτέρυγας  3ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  

∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ.» κατά 3 µήνες, ήτοι µέχρι 28/2/2014. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   208/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
 

• Την  αριθ. πρωτ. 16254/22.11.2013 ∆.Φ.Χ αίτηση του αναδόχου της µελέτης 
Πολ. Μηχανικού Α.Π.Θ. κ. Γεωργίου Ι.Κούνδουρου  

 

o  

• Το υπ’αριθ. πρωτ. 11980/30.08.2013 ∆ΦΧ συµφωνητικό της µελέτης 
• Τις αριθ. 160/2012 και 92/2013 αποφάσεις ∆.Σ., ως και την αριθ. 88/2013 

απόφαση Ο.Ε.. 

o  
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         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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