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         ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

ΓΖΚΟ  
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 

   
Νέα Φηιαδέιθεηα   30/4/2020     
 
Αξηζ. Πξση. : 8720 

     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  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 15/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 79/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 3εο παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο 
ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο 
δεκνηηθώλ νδώλ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 
114/18)». 

 
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξεο 10-11 
π.κ. ζπλήιζε ζε  δηά ηειεδηάζθεςεο ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
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Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 8461/16/24-4-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      

ΠΑΡΟΛΣΔ (ζςμμεηέσονηερ) 
 

1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 
Παπαθώζηα Αλζή 4)  Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 6) 
Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Νηθόιανο κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ (δεν ζςμμεηείσαν) 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο (e-mail) 
δήισζε όηη αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πλεδξίαζε ιόγσ αλεηιεκκέλσλ 
ππνρξεώζεσλ θαη 2) Γξεηδειηάο Παληειήο.  
 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 8150/14-4-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
 

 
Κύξηε Πξόεδξε, 
 
αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθν ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο αίηεζεο 

παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο δεκνηηθώλ νδώλ 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο»- Α.Μ.114/2018 θαη παξαθαινύκε 

όπσο ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο 

απόθαζεο.  

 

Γηα ελεκέξσζε ηνπ Γ.. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Α.  Ανηικείμενο ηος έπγος : 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο είλαη: 

ΘΔΜΑ:  Έγκπιζη 3ηρ παπάηαζηρ σπόνος πεπαίωζηρ ηος έπγος : 

«ςνηήπηζη οδοποιίαρ δημοηικών οδών Γήμος Λέαρ 
Φιλαδέλθειαρ-Λέαρ Υαλκηδόναρ»- Α.Κ.114/2018 

 
ΥΔΣΙΚΟ: 

 
Η ππ’ αξ. πξση. ΓΝΦΝΥ 7608/02-04-20 αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. 
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Η αζθαιηόζηξσζε νδώλ νη νπνίεο ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο ιόγσ εθηεηακέλεο 

θζνξάο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ νδνζηξώκαηνο. Η κειέηε αθνξά νδνύο ηε ζπληήξεζε 

ησλ νπνίσλ έρεη ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο. Γηα ηελ νξζή 

απνθαηάζηαζε, ζα γίλεηαη εθζθαθή-θξεδάξηζκα ηνπ αζθαιηηθνύ ησλ νδνζηξσκάησλ 

ζε όιν ην πιάηνο, αλύςσζε ή θαηαβηβαζκόο ησλ θξεαηίσλ ΟΚΩ, επάιεηςε κε 

αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή, ηζνπεδσηηθή ζηξώζε, θαη αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο 

πάρνπο 0,05κ. κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ (ΠΣΠΑ 265). Σέινο όπνπ απαηηείηαη ζα 

γίλεη θαη δηαγξάκκηζε ησλ νδώλ.  

 

Β. Αιηιολόγηζη ηηρ σοπήγηζηρ ηηρ παπάηαζηρ:  
 
Λακβάλνληαο ππόςηλ :  
 

1. α)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. Α’147) «Γεκόζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ».   

β) Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ κε Αξ.Φύιινπ 68/20-03-20 άξζξν 
60 πνπ αθνξά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, θαη αλαθέξεη : 

«Δθόζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο 
ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ βεβαηώλεηαη κε απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ Τγείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, κε απόθαζε ηνπ θαηά 
πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, είλαη δπλαηή: α) ε 
αλαβνιή δηελέξγεηαο δεκόζησλ δηαγσληζκώλ, β) ε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ήδε 
δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, γ) ε αλαζηνιή 
θάζε πξνζεζκίαο πνπ αθνξά δεκόζηεο ζπκβάζεηο, αλεμάξηεηα από ην 

ζηάδην αλάζεζεο ή εθηέιεζεο απηώλ θαη δ) ε ρνξήγεζε παξάηαζεο θάζε είδνπο 
ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ νηθεία 
απόθαζε. 
Οη δηαηάμεηο ησλ από 25.2.2020, 11.3.2020 θαη Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, 
θαζώο θαη ηεο παξνύζαο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα 
εθαξκνζηνύλ αλαινγηθά θαη από ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 224 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

2. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση.2404/29-01-19 απόθαζε Ο.Δ. εγθξίζεθε ε 

παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ καηά 2 μήνερ από ηελ 22α 

Φεβξνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 22α Απξηιίνπ 2020. 

 

3. Σν γεγνλόο όηη ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ  ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν ππάξρνπλ πνιιέο βξνρνπηώζεηο, θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο 

θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ αζθαιηόζηξσζεο, ζύκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν πξόγξακκα αζθαιηνζηξώζεσλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  

4. Σν όηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηόηεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε.  
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5. Σνπο ιόγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ από 02-04-20 (ππ’ αξ.πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 

7608/02-04-20) αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη 3ε παξάηαζε ρξόλνπ 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά δύο μήνερ. 

Η Σερληθή Τπεξεζία σο Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, ζεσξεί όηη είλαη δίθαηε θαη λόκηκε ε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη, ιακβάλνληαο ππόςε 

όια ηα πξναλαθεξόκελα λα ρνξεγεζεί 3ε παξάηαζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε 

νδνπνηίαο δεκνηηθώλ νδώλ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο-Ν. Υαιθεδόλαο»  έσο ηελ 

22-06-2020.  

 
Μεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο εγθξίλεη 

παξάηαζε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ καηά 2 μήνερ από ηελ 22α Απξηιίνπ 

2020 κέρξη θαη ηελ 22α Ινπλίνπ 2020. 

 
Καιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 15/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο δήισζε «παξώλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα 
ςεθνθνξία.  

 
Μεηά ηαύηα, ε Ο.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ. 
20/2020 πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο ηεο παξ.1ηδ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/19.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. Α’147) «Γεκόζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ») 

 Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ κε Αξ.Φύιινπ 68/20-03-20, άξζξν 60 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 
 
 
 

 Σελ ππ’ αξ. πξση. 7608/2-4-2020 αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει, γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξόκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο θαη ζηελ 

αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ιόγνπο, 3η παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ 

έξγνπ «ςνηήπηζη οδοποιίαρ δημοηικών οδών Γήμος Λέαρ 

Φιλαδέλθειαρ-Λέαρ Υαλκηδόναρ»-  (Α.Κ.114/2018) καηά δύο (2) μήνερ, 

ήηνη από ηελ 22α Απξηιίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 22α Ινπλίνπ 2020. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  79/2020 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

  
                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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