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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 11/2021 ηαθηηθήο  πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 85/2021                                  
 

                                                                                             
                                                                                                 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν 
« Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο 
θαη δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» πξνυπνινγηζκνχ  916.055,69 
€ (ζπκ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«Αληψλεο Σξίηζεο», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο « Πνιηηηθή 
Πξνζηαζία – Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο – Σερληθή 
Βνήζεηα», κε ηίηιν : «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο», απνδνρή φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο κειεηψλ θαη ηεθκεξίσζε 
αδπλακίαο Γ.Σ.Τ. γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο, δέζκεπζε γηα θάιπςε 
ππεξβάιινληνο πνζνχ θαη εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ». 
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ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ 
κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή 
πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ 
θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 37 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ 
εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο  κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
πξση. 6611/12/2-4-2021 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 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 :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) 

Παπαθψζηα Αλζή 5) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο 6) εξεηάθεο Νηθφιανο, 7) Γξακκέλνο ππξίδσλ, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα 
Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θαη 8) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΓΤΝΑΜΗ ΠΟΛΙΣΧΝ». 

 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) Γξεηδειηάο Παληειήο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.. 

 
 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηελ πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ.. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Δκκαλνπήι απνρψξεζε απφ ηελ πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ.. 

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 5ν 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 6315/29-3-2021 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, 
ε νπνία έρεη σο εμήο : 
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ΘΔΜΑ:  
1. Απνδνρή ησλ φξσλ ηεο κε Α.Π.: 14577/24–07-2020 Πξφζθιεζεο κε θσδηθφ 

ΑΣ09 γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη 
Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο-Σερληθή 
Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο» 

2. Τπνβνιή πξφηαζεο γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο «Γξάζεηο θαη 
έξγα γηα ηελ ιύζε ηωλ πξνβιεκάηωλ θπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγία λέωλ 
ρώξωλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» 
ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία – 
Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο – Σερληθή Βνήζεηα», κε ηίηιν : «Χξίκαλζε 
έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο», ζην πιαίζην ηεο ππ’ 
αξ. πξση. 14577/24-07-2020 Πξφζθιεζεο (ΑΣ09) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ / 
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο (ΔΤΓΔ ΤΠΔ), πξνεθηηκψκελεο 
ακνηβήο 916.055,69 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

3. Έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο κειεηψλ θαη ηεθκεξίσζε αδπλακίαο ηεο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο ζην πιαίζην ππνβνιήο 
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο 
ζηελ Πξφζθιεζε κε θσδηθφ ΑΣ09 κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» 

4. Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ 
5. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
 
 

ΥΔΣ: Η ππ’ αξηζκ. πξση. 14577/24-07-2020 Πξφζθιεζε ΑΣ09 (ΑΓΑ: Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ) ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ 
ΤΠΔ) 

 
 

 
Κχξηε Πξφεδξε, 

 

     Λακβάλνληαο ππφςε ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λφκνπ 4674/2020 «Ρχζκηζε αξκνδηνηήησλ 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη 

αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ θνξέα», ζαο παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

εηζάγεηε ην ζέκα γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.  

   Γηα ελεκέξσζε ηεο Ο.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

Α) Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ) κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. πξση. 14577/24-07-2020 Πξφζθιεζε ΑΣ09 (ΑΓΑ: Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ) κε ηίηιν «Χξίκαλζε 

έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο», θαιεί ηνπο Γήκνπο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-Πξνζηαζία 

ηεο Γεκφζηαο Τγείαο-Σερληθή Βνήζεηα». 

Η πξφζθιεζε αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ έξγσλ / πξνκεζεηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

ΑΔΑ: 6ΞΨΠ46ΜΩ0Ι-ΗΥΜ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

πλεπψο είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο εθπφλεζεο κειεηψλ έξγσλ / πξνκεζεηψλ ζηνπο θάησζη άμνλεο :  

1. Πνιηηηθή πξνζηαζία (απφθηεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ αλαηηζέκελσλ θαζεθφλησλ), πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηα πγείαο θαη ηδίσο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19, δξάζεηο ηερληθήο βνήζεηαο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

2. Πνηφηεηα δσήο θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο ππαίζξνπ, ησλ νηθηζκψλ (θαηαζθεπή 

απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο, πξνζηαζία αδέζπνησλ θ.α. θαζψο θαη ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη αληαπφθξηζεο ησλ ΟΣΑ. 

3. Πεξηβάιινλ (βηψζηκε αλάπηπμε κε έληνλν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, δξάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζε πδάησλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ 

θ.α.). 

4. Φεθηαθή ζχγθιηζε (ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ 

ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things), έμππλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, κε εθαξκνγή ζηελ ηνπηθή 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πφιεσλ 

ζε «έμππλεο πφιεηο»). 

5. Κνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε (δξάζεηο θνηλσληθήο ζπλνρήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη 

ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, κε βαζηθή ζηφρεπζε ηελ άξζε ή ηνλ 

κεηξηαζκφ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ). 

6. Παηδεία, πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο θαη αζιεηηζκφο (φπσο αλέγεξζε ζρνιείσλ, αμηνπνίεζε 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο θ.α.). 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε έξγσλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ 

Πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε 100.000.000 €. Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία (1) 

αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα, κε αλψηαηε αηηνχκελε δαπάλε 500.000 € (πξν Φ.Π.Α.) θαη 

έσο ηξία (3) ππνέξγα κειεηψλ. 

 

Β) Ο Γήκνο καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά ζέκαηα θαη ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αλήθεη ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ηεο Πξφζθιεζεο απηήο θαη δχλαηαη λα 

ππνβάιιεη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο µε ηίηιν «Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ δχν (2) Τπνέξγα. 

 

Σν Τπνέξγν 1 κε ηίηιν «Μειέηε ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην Ο.Σ. 132α» Α.Μ. 

46/2021 πξνυπνινγηζκνχ 834.854,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ην Τπνέξγν 2 κε ηίηιν 

«Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππέξγεηαο δηάβαζεο πεδψλ (πεδνγέθπξαο) γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ηεο νδνχ Αραξλψλ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο -- Νέαο Υαιθεδφλαο» Α.Μ.148/2020 

πξνυπνινγηζκνχ 81.201,17 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλέξρεηαη ζε 916.055,69 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%. 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ζα παξαρζεί ην ζχλνιν κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

σξίκαλζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Σν ζηάδην απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ σξίκαλζε ησλ 

έξγσλ, ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ θαη ελ ζπλερεία ηελ εμεχξεζε πφξσλ/ έληαμε ζε 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 
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Η πεξηνρή κειέηεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, 

γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηέηνηνπ είδνπο ππνδνκψλ θαη έξγσλ, βάζεη ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ 

Ν.4555/2016 θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ. 

 

Η θαηαζθεπή ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο επηβάιιεηαη ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πξνβιήκαηνο 

ζηάζκεπζεο πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Λφγσ κε χπαξμεο ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία 

είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε, ε επηινγή πνπ ππάξρεη γηα ηε ιχζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζηάζκεπζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Σα νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε ιχζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ πεξηνρή φζν θαη κε 

ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε πνπ ζα επέθεξε κηα ππέξγεηα θαηαζθεπή ρψξνπ ζηάζκεπζεο. εκαληηθή 

ζα είλαη θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο θπθινθνξηαθήο απνζπκθφξεζεο πνπ ζα επηηεπρζεί 

κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε πεξηβαιινληηθή φριεζε (κεησκέλα επίπεδα ζνξχβνπ, κείσζε ηεο 

εθπνκπήο CO2 θιπ).  

Η θαηαζθεπή ηεο ππέξγεηαο δηάβαζεο πεδψλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θίλεζε ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑκΔΑ, εγθάξζηα ηεο νδνχ Αραξλψλ απφ ην έλα 

πεδνδξφκην ζην άιιν θαη θπξίσο ησλ καζεηψλ ησλ ρνιείσλ.  

Σα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο πξνθχπηνπλ ζσξεπηηθά, 

απφ ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή, απφ ηελ αζθαιή θπθινθνξία 

πεδψλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, απφ ηελ κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πεδψλ, απφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, απφ ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ςπραγσγίαο, αλαςπρήο θαη 

πεξηπάηνπ, απφ ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηέινο απφ ηελ 

βειηίσζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πνηφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

Καη ηα δχν (2) έξγα αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ βαζηθψλ 

ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα δσήο ησλ 

πνιηηψλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ αδηακθηζβήηεηνπο ιφγνπο, ηεθκαίξεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ κειεηψλ, θαηά 

ζπλέπεηα ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο ζα πξέπεη άκεζα λα απνθαζίζεη λα 

πξνρσξήζεη ζηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζήο ηνπο. 

Οη σο άλσ εξγαζίεο κειέηεο, απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε θπθινθνξηαθέο, ζηαηηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ελψ απαηηνχληαη θαη ππνζηεξηθηηθέο γεσηερληθέο κειέηεο πςειήο 

εμεηδίθεπζεο. 

Η Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο, δελ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, 

νχηε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ (εηδηθά γηα ηηο γεσηερληθέο, ζηαηηθέο, θαη θπθινθνξηαθέο κειέηεο θαη 

ηελ κειέηε ζεκειίσζεο θαη αληηζηήξημεο) πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα. 

Γηα ηηο ππφινηπεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθά, Η/Μ, ηνπνγξαθηθά) γηα ηελ εθπφλεζε ησλ νπνίσλ ε Σερληθή 

Τπεξεζία αλ θαη δηαζέηεη ζηειέρε κε ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο / εκπεηξία, ηα ζηειέρε ησλ ηξηψλ 

ηκεκάησλ απηήο είλαη ππνζηειερσκέλα θαη έρνπλ επηθνξηηζηεί κε πνιιαπιά θαζήθνληα : 

 

 Δπίβιεςεο κειεηψλ 

 Δπίβιεςεο έξγσλ 

 Δθπφλεζεο κειεηψλ γηα έξγα, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο 

 Δπίβιεςεο ζπλεξγείσλ ζπληεξήζεσλ 

 Μέιε επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ έξγσλ θαη κειεηψλ (ΜεΜΔΓ) 

 Μέιε επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  

 Μέιε επηηξνπψλ παξαιαβήο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 
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 Γηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ – θαηαγγειηψλ ησλ πνιηηψλ 

 Έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

 Γηαδηθαζίεο γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, επηθίλδπλα θιπ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλνπκε ηελ δεκνπξάηεζε ησλ κειεηψλ θαηά ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016 

(βηβιίν Ι) ψζηε λα αλαιάβεη ηελ εξγαζία κειεηεηήο ή γξαθεία κειεηεηψλ θαηάιιεισλ πξνζφλησλ.  
 

Μεηά ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Ο.Δ. φπσο πξνβεί ζε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο σο 
εμήο: 

1. Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο κε Α.Π.: 14577/24–07-2020 Πξφζθιεζεο κε θσδηθφ ΑΣ09 γηα ηελ 
ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-
Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο-Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο». 

2. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο ζην Πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» θαη ππνβνιήο 
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Πξφζθιεζεο, γηα ηελ πξάμε κε 
ηίηιν «Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ ιύζε ηωλ πξνβιεκάηωλ θπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγία 
λέωλ ρώξωλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 916.055,69 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα 
θάησζη Τπνέξγα: 

 ην Τπνέξγν 1 κε ηίηιν «Μειέηε ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην Ο.Σ. 132α» 
Α.Μ. 46/2021 πξνυπνινγηζκνχ 834.854,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη  

 ην Τπνέξγν 2 κε ηίηιν «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππέξγεηαο δηάβαζεο πεδψλ 
(πεδνγέθπξαο) γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ηεο νδνχ Αραξλψλ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο -
- Νέαο Υαιθεδφλαο» Α.Μ.148/2020 πξνυπνινγηζκνχ 81.201,17 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 24% 

3. Σελ έγθξηζε ηεθκεξίσζεο ζθνπηκφηεηαο θαη αδπλακίαο εθπφλεζεο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο. 

4. Σελ δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο 

5. Σελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γήκαξρν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ είλαη απαξαίηεην 
ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηηο αλάγθεο ππνβνιήο πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
πξνηεηλφκελεο Πξάμεο.  

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ 
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 11/2021 Πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνχινγινπ απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, κφλν σο πξνο ην 
1ν Τπνέξγν (Μειέηε ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ), ιφγσ ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ 
ζηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ, ελψ ππεξςήθηζε ην 2ν Τπνέξγν [Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ππέξγεηαο 
δηάβαζεο πεδψλ (πεδνγέθπξαο)] ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηψηε (εηαηξείαο 
«ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ»). 

 
 
     Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ 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, απηέο  ηνπ άξζξνπ 117 παξ. 2 ηνπ Ν. 
4674/20, ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016, ηηο ππ’ αξηζκφλ 148/2020 θαη 46/2021  κειέηεο ησλ δχν 
ππνέξγσλ, θαζψο επίζεο: 
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 Σελ  ππ’ αξηζκ. πξση. 14577/24-07-2020 Πξφζθιεζε ΑΣ09 (ΑΓΑ: Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ) ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ) 
 

θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 
 

1. Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο κε Α.Π.: 14577/24–07-2020 Πξόζθιεζεο κε θσδηθφ ΑΣ09 γηα 
ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή 
Πξνζηαζία-Πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο-Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Χξίκαλζε 
έξγωλ θαη δξάζεωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο». 

 

2. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο ζην Πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» θαη ππνβνιήο 
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Πξφζθιεζεο, γηα ηελ πξάμε 
κε ηίηιν «Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ ιύζε ηωλ πξνβιεκάηωλ θπθινθνξίαο θαη 
δεκηνπξγία λέωλ ρώξωλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 
Υαιθεδόλαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 916.055,69 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
24%), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα θάησζη Τπνέξγα: 

 

 Σν Τπνέξγν 1 κε ηίηιν «Μειέηε ππόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήηωλ 
ζην Ο.Σ. 132α» Α.Μ. 46/2021 πξνυπνινγηζκνχ 834.854,52 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη  

 Σν Τπνέξγν 2 κε ηίηιν «Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππέξγεηαο 
δηάβαζεο πεδώλ (πεδνγέθπξαο) γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ηεο νδνύ 
Αραξλώλ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» Α.Μ.148/2020 
πξνυπνινγηζκνχ 81.201,17 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%). 

 

3. Σελ έγθξηζε ηεθκεξίωζεο ζθνπηκόηεηαο θαη αδπλακίαο εθπόλεζεο ησλ αλσηέξσ 
κειεηψλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 
Υαιθεδφλαο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο. 

 

4. Σελ δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. 

 

5. Σελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γήκαξρν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο θ. 
Ισάλλε Βνχξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε 
εγγξάθνπ είλαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε, γηα ηηο αλάγθεο ππνβνιήο 
πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο.  

     
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  85/2021 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

 
                                                                                                 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 

 
 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ 
6. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
7. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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