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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Γ/νζε Γιοικεηικών Τπεπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξερ
Πολιηικών Οπγάνυν
Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ


Νέα Φηιαδέιθεηα 17/5/2019
Αξηζ. Πξση. : 14587

Σασ. Γ/νζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πλεπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σελ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 19/2019 έθηαθηεο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 90/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Καηαθύξσζε ζύκβαζεο θαη αλάδεημε αλαδόρνπ

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ “Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε
αλνηθηώλ γεπέδσλ” (Α.Μ. 58/2019)»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε έθηαθηε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 14491/19/16-5-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
απεζηάιε ειεθηξνληθά κε e-mail ιόγσ θαηεπείγνληνο ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 6 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ.
Πιέζζαο Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Κόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο Ισάλλεο 5) Παπαινπθά
Δπηπρία 6) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 7) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο θαη 8)
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο,
θιεηεύζεθε.

ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην μοναδικό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν
θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. θαη κε ςήθνπο 7 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ (κεηνςεθνύληνο ηνπ κέινπο
θ. Δι.Πιάηαλνπ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε:
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14492/16-5-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :

ΘΔΜΑ:

Καηακύπυζε ζύμβαζερ και ανάδειξε αναδόσος καηαζκεςήρ ηος
έπγος «Ανακαηαζκεςή βεληίυζε ανοικηών γεπέδυν» Α.Μ.
58/2019

Κύξηε Πξόεδξε,
Παξαθαινύκε ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, θαηαθύξσζεο ζύκβαζεο θαη
αλάδεημεο αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηώλ
γεπέδσλ», κε Α.Μ. 58/2019, ζηελ εηαηξεία «INTERCON ΚΑΣΑΚΔΤΔ Ι.Κ.Δ.» κε δ.η.
«INTERCON CONSTRUCTIONS».
Πξνο ελεκέξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζαο γλσξίδνπκε όηη:
Με ηελ αξηζκ. 59/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε
αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηώλ γεπέδσλ», Α.Μ.
58/2019 ζε ηξίην, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε
ειεθηξνληθή θιήξσζε - κέζσ ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Κιήξσζεο
(Κ.Η..Κ.).
Με ηελ αξηζκ. 62/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπγθξνηήζεθε ε
εηήζηα Γηκειήο Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο από ην Κ.Η..Κ, ε νπνία
ηελ 07/05/2019 πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε κέζσ ηνπ Κ.Η..Κ. θαη ηελ
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επηινγή ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, από ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν γηα ηε ζύκβαζε
πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηνπο, πξνο θιήξσζε, νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Σν Κ.Η..Κ. παξήγαγε απηόκαηα ειεθηξνληθό έγγξαθν απνηειεζκάησλ
θιήξσζεο,

θαη ε εθηύπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θιήξσζεο (Ηιεθηξνληθή

Σαπηόηεηα Δγγξάθνπ: 328c9602-d495-47b3-ac08-0ffc3685df86), όπνπ αλαδείρηεθε
πξνζσξηλόο αλάδνρνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «INTERCON ΚΑΣΑΚΔΤΔ Ι.Κ.Δ.» κε
δ.η.

«INTERCON CONSTRUCTIONS», απνηειεί δηθαηνινγεηηθό

ηεο απεπζείαο

αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηώλ γεπέδσλ» Α.Μ. 58/2019.
Με ην αξ. πξση. 13574/08.05.2019 έγγξαθν, ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, πξνέβε ζε απνζηνιή πξόζθιεζεο ζηνλ πξνζσξηλό
αλάδνρν, γηα θαηάζεζε δήισζεο απνδνρήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο
θιήξσζεο θαη ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη
πξνζθόκηζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ην έξγν.
Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηέζεζε ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ηνλ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ έιαβε αξ. πξση. 14085/13.05.2019, κε ηα παξαπάλσ
έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ.
ηε ζπλέρεηα, ειέρζεζαλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη δηαπηζηώζεθε ε
πιεξόηεηα θαη ε εγθπξόηεηα ηνπο.
ήκεξα, θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κέζσ Κ.Η..Κ. θαη λα θαηαθπξώζεη ηελ ζύκβαζε θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηώλ γεπέδσλ» Α.Μ. 58/2019, αληί πνζνύ
24.800,00 επξώ, ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «INTERCON ΚΑΣΑΚΔΤΔ Ι.Κ.Δ.» κε δ.η.
«INTERCON CONSTRUCTIONS», επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο.
Αθόκε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηεο
αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία έσο θαη
εμήληα ρηιηάδεο (60.000).
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. 19/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ.
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ Α.Μ. 58/2019,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Ν. 3852/2010, απηέο ηνπ Ν. 4412/16, ηηο
αξηζ. 59/2019 θαη 62/2019 απνθάζεηο Οηθ. Δπηηξνπήο, ην αξηζ. πξση.
13574/08.05.2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ηνλ αξ.
πξση. 14085/13.05.2019 θάθειν ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ κε ηα απαηηνύκελα από ην
Νόκν δηθαηνινγεηηθά θαη κειέηεζε όια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί δ ε ι καηά πλειοτεθία
(6 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ-1 «ΠΑΡΧΝ»)
Δγκπίνει

ην

απνηέιεζκα

ηεο

ειεθηξνληθήο

θιήξσζεο

κέζσ

Κ.Η..Κ.

θαη

καηακςπώνει ηελ ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Ανακαηαζκεςή βεληίυζε
ανοικηών γεπέδυν» (Α.Μ. 58/2019), αληί πνζνύ 24.800,00 επξώ, ζηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα «INTERCON ΚΑΣΑΚΔΤΔ Ι.Κ.Δ.» κε δ.η. «INTERCON
CONSTRUCTIONS», επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο.


Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζύκθσλα κε
ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.



Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηάρζεθε ν θ. Δι. Πιάηαλνο, ζεσξώληαο όηη ην

ζέκα δελ είλαη θαηεπείγνλ θαη όηη ε ζρεηηθή απόθαζε κπνξεί λα ιεθζεί κεηά
ηηο πξνζερείο Γεκνηηθέο Δθινγέο θαη ν θ. Απ.Κόληνο, ν νπνίνο δήισζε
«παξώλ» θαηά ηελ δηελεξγεζείζα ςεθνθνξία.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 90/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

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

ΣΑ ΜΔΛΗ
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Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Αζιεηηζκνύ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Αζιεηηζκνύ
Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

