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ΑΠΟΠΑΚΑ



Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 9.10.2019
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 16/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκόζηαο
ζύκβαζεο εθπόλεζεο κειέηεο ζύκθωλα κε ην Λ.4555/2018, ΦΔΘ 133/Α/
19-07-2018 “Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –
Βειηίωζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ηωλ Ο.Σ.Α.
[Πξόγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ
πιαηζίνπ νξγάλωζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ηωλ αξκνδηνηήηωλ
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο
9.10.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 27550/410-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 16/2019) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ.
Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).
Ν Ξξόεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 30 παξόληεο
θαη 3 απόληεο, σο αθνινύζσο:

ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
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Παπαθώζηα Αλζή
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
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Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Αιεθξαγθή νθία
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο



Ν Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Βνύξνο, πξνζθιεζείο λνκίκσο κε ηελ αξηζ. πξση.
27550/4-10-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 16/2019), ήηαλ
απώλ από ηελ Ππλεδξίαζε.

Πεκεηώλεηαη όηη από ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελώ ήηαλ παξώλ ν Ξξόεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηεο εηζαγσγήο ή κε ησλ δύν (2) ζεκάησλ Δ.Ζ.Γ..
 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ., ελώ ν
θ. Α.Ιέθθαο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί
ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Ξ.Ιαδαξίδεο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Α.Ξαπαθώζηα θαη Θ.Ληάηζεο απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα,
έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν Ξξόεδξνο, απόληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη παξνπζία ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ, ζην 7ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε o Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 7ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 27009/26-9-2019 (Νξζή Δπαλάιεςε) δηαβηβαζηηθό
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ
άιισλ, ηα αθόινπζα:
Θέκα : Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο εθπόλεζεο κειέηεο
ζύκθσλα κε ην Λ.4555/2018, ΦΔΘ 133/Α/ 19-07-2018 «Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο
Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α.
[Ξξόγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ - Οπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε,
ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη
ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»

Θύξηε Ξξόεδξε,
Ξαξαθαινύκε όπσο ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. εηζάγεηε ην ζέκα γηα
ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηνπ Γ.Π. ζαο γλσξίδνπκε όηη:
Πύκθσλα κε ηνλ Λ.4555/2018, ΦΔΘ 133/Α/ 19-07-2018 «Κεηαξξύζκηζε ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –
Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ
πιαηζίνπ

νξγάλσζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

ησλ

ΦΝΓΠΑ

-

Οπζκίζεηο

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
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απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο
πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 206 παξ.1
ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν « ……Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκνζίσλ

ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ, απαηηείηαη πξνεγνύκελε αηηηνινγεκέλε απόθαζε
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αλ ε εθηηκώκελε αμία απηήο ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε
ηζρύνλ ρξεκαηηθό όξην απεπζείαο αλάζεζεο από ηνλ δήκαξρν……».
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην σο εθ ηνύηνπ, σο όξγαλν δηνίθεζεο ησλ ΝΡΑ α’ βαζκνύ, έρεη
γεληθή αξκνδηόηεηα θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
νηθείνπ ΝΡΑ, εθηόο από ηα ζέκαηα, πνπ βάζεη ξεηήο δηάηαμεο, αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηόηεηα ησλ ινηπώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
Δπίζεο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ 5838/740/Α3/13-11-2017 πξόζθιεζεο «Γεκηνπξγηθή
Δπαλάρξεζε Γεκνηηθήο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο» (Θσδηθόο Ξξόζθιεζεο: 083) ηνπ Δ.Ξ.
Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Θαηλνηνκία (ΔΞΑλΔΘ) 2014-2020, Άμνλαο
Ξξνηεξαηόηεηαο 03 «Αλάπηπμε κεραληζκώλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο» ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ρνκεαθώλ ΔΞ
ηνπ

ΔΡΞΑ

θαη

ΡΑ,

Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο

Δ.Ξ.

Αληαγσληζηηθόηεηα,

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Θαηλνηνκία θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξ. 316/2017
Απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε «πνβνιή
αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ ΔΞ- ΚΔΞΔΟΑΑ 2014-2020 κε ηίηιν
“Γεκηνπξγηθή Δπαλάρξεζε Γεκνηηθήο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο”» γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε
πξάμεο κε ηίηιν «Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ Πηξαηησηηθνύ Δξγνζηαζίνπ ζηελ
Γ.Δ. Λέαο Σαιθεδόλαο» έγηλαλ νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
θαθέινπ ρξεκαηνδόηεζεο.
Πηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε
θαη εγθξίζεθε ηειηθώο ε πξάμε «Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ Πηξαηησηηθνύ
Δξγνζηαζίνπ ζηελ Γ.Δ. Λέαο Σαιθεδόλαο» κε ηελ ππ’αξηζκ.786/Β3/155/11-02-2019
(ΑΓΑ:ΤΜ6Ι465ΣΗ8-ΥΓ) Απόθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Ρνκεαθώλ ΔΞ
ΔΡΞΑ θαη ΡΑ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ππνέξγν «Ξξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο σξίκαλζεο (Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ Πηξαηησηηθνύ Δξγνζηαζίνπ ζηε
Γ.Δ. Λέαο Σαιθεδόλαο)» (Θσδηθόο MIS 5021380) πνπ αθνξά ηηο αλαγθαίεο κειέηεο
σξίκαλζεο ηνπ θπξίσο έξγνπ (νξηζηηθέο κειέηεο, αδεηνδνηήζεηο). Όζνλ αθνξά ζηε
δεκόζηα δαπάλε ηεο πξάμεο ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.161.458,33 € απηή
δύλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ εθόζνλ ηα
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ππνέξγα

πξνπαξαζθεπαζηηθώλ

ελεξγεηώλ

νινθιεξσζνύλ

εληόο

ηνπ

ρξνλνδηαγξάκκαηόο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε.
Ρν ππνέξγν - κειέηε πνπ απαηηείηαη λα εθπνλεζεί θέξεη ηίηιν «Ξξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο σξίκαλζεο (Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ Πηξαηησηηθνύ Δξγνζηαζίνπ ζηε
Γ.Δ. Λέαο Σαιθεδόλαο)» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 417.837,48 επξώ (κε Φ.Ξ.Α.) θαη
ήδε ππάξρεη πξνέγθξηζε γηα ηε δεκνπξάηεζε απηήο ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ.
4098/Β3/985/2019 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (αξηζκ.
πξση/ινπ ΓΛΦΛΣ 21642/22-07-2019).
Ζ αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο ζα γίλεη κε αλνηθηό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 27, 36 θαη 86 ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ147Α/08082016) «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο
Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ», δηόηη ν Γήκνο καο αθελόο δελ δηαζέηεη ηελ
θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (Ινγηζκηθό αληηζεηζκηθώλ κειεηώλ, θιπ) γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο απηήο, αθεηέξνπ ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο θαη
αδεηνδνηήζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηεινύλ ηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ κεραληθώλ ηεο ππεξεζίαο καο. Νη κειέηεο απηέο δειαδή
,όρη απιά δελ είλαη κειέηεο ξνπηίλαο, αιιά είλαη κειέηεο πνπ εμαξηώληαη θαη
ζπλνδεύνληαη από πιείζηεο άιιεο κειέηεο θαη έξεπλεο δηαθνξεηηθώλ εξεπλεηηθώλ
πεδίσλ

όπσο

εξγαζηεξηαθέο

δνθηκέο

ζθπξνδέκαηνο,

αλίρλεπζε

νπιηζκνύ

ζθπξνδέκαηνο θ.η.ι.
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ην Γ.Π. όπσο πξνβεί :
Πηελ έγθξηζε ηεο εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Ξξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο σξίκαλζεο
(Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ Πηξαηησηηθνύ Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Λέαο
Σαιθεδόλαο)» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 417.837,48 επξώ (κε Φ.Ξ.Α.), ζύκθσλα κε
ην άξζξν 206 παξ. 1 ηνπ Λ.4555/2018, ΦΔΘ 133/Α/ 19-07-2018 «Κεηαξξύζκηζε ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –
Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ
πιαηζίνπ

νξγάλσζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

ησλ

ΦΝΓΠΑ

-

Οπζκίζεηο

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο
πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη,
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο .
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :









Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρηο δηαηάμεηο ην άξζξν 206 παξ. 1 ηνπ Λ.4555/2018, ΦΔΘ 133/Α/ 19-07-2018
«Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –
Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα
«Θιεηζζέλεο» Η]
Ρελ ππ’ αξηζκ 5838/740/Α3/13-11-2017 πξόζθιεζε «Γεκηνπξγηθή Δπαλάρξεζε
Γεκνηηθήο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο» (Θσδηθόο Ξξόζθιεζεο: 083) ηνπ Δ.Ξ.
Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Θαηλνηνκία (ΔΞΑλΔΘ) 2014-2020,
Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 03 «Αλάπηπμε κεραληζκώλ ζηήξημεο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο» ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Δηδηθή
Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ρνκεαθώλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ΡΑ, Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Θαηλνηνκία
Ρελ ππ’ αξ. 316/2017 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Ρελ ππ’αξηζκ.786/Β3/155/11-02-2019 (ΑΓΑ:ΤΜ6Ι465ΣΗ8-ΥΓ) Απόθαζε ηεο
Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Ρνκεαθώλ ΔΞ ΔΡΞΑ θαη ΡΑ
Ρν ππ΄αξηζκ. 4098/Β3/985/2019 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο (αξηζκ. πξση/ινπ ΓΛΦΛΣ 21642/22-07-2019).

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Ρελ έγθξηζε ηεο εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο ωξίκαλζεο
(Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξαηηωηηθνύ Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Λέαο
Υαιθεδόλαο)» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 417.837,48 επξώ (κε Φ.Ξ.Α.), ζύκθσλα
κε ην άξζξν 206 παξ. 1 ηνπ Λ.4555/2018, ΦΔΘ 133/Α/ 19-07-2018 «Κεηαξξύζκηζε
ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –
Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ
πιαηζίνπ

νξγάλσζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

ησλ

ΦΝΓΠΑ

-

Οπζκίζεηο

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο
πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 220/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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