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20.5.2020

ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 7/2020 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε δηάιπζεο ζύκβαζεο ηεο κειέηεο “Πξάμε εθαξκνγήο Π.Κ.Δ.
Κπξηηάληα”»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η.
Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζήκεξα ζηηο 20.5.2020,
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 9459/14-5-2020
έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 6/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»).
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ (απφ ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη
θαη ην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.).
Ζ Γξακκαηέαο : ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΧΣΑ (απφ ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. κέρξη ην πέξαο ηεο
Ππλεδξίαζεο)
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 32 παξφληεο
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο

Παπαινπθά Δπηπρία
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Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Αιεθξαγθή νθία



Κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Πψκαηνο (θαη κε ηελ θαηαγξαθή 4 «ΞΑΟΩΛ» απφ ηνπο
Γεκ. Ππκβνχινπο θ.θ. Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδε θαη Η.Νπζηακπαζίδε)
ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε σο 1ν κεηαμχ ησλ ζεκάησλ
απηήο, ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ
εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Νη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο,,
Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλψζηνπ απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο, Η.Εαραξηάδεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο εμ απηψλ επαλαπξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Απνπζίεο :

Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Δ.Ξαπαινπθά απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 8ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε o Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 8ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 31 νηθ./28-1-2020 (αξηζ. πξση. εηζ. 2468/30-1-2020)
δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα πεξεζηψλ Γφκεζεο
ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θέκα : Γηάιπζε ζύκβαζεο ηεο κειέηεο «Πξάμε εθαξκνγήο Π.Κ.Δ.
Κπξηηάληα»
ρεη. : α) Ζ ππ’ αξ. πξση. 13484/19-12-2019 αίηεζε ηεο ΞΙΑΛΖΡΗΘΖΠ Α.Δ.
(αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 36796/24-12-2019)
β) Ρα ππ’ αξ. πξση. .ΓΝΚ. 508/19-12-2018, 108/21-03-2019 θαη 156/25-04-2019 έγγξαθα
καο (αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 35389/31-12-2018, 9839/29-03-2019 θαη 13112/03-05-2019
αληίζηνηρα)
γ) Ρν ππ’ αξ. πξση. 10607/04-04-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
δ) H κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ. 11748/16-07-2004 ζχκβαζε ηεο αλαθεξφκελεο κειέηεο
ε) Ζ κε αξ. 1256649/30-06-2004 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ΡΠΚΔΓΔ ηεο
ΞΙΑΛΖΡΗΘΖΠ Α.Δ.
Θχξηε Ξξφεδξε,
παξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηνπ Γ.Π. ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Κεηά ηελ ππ’ αξ. 159/2004 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο πεξί «… απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο κειέηεο: Ξξάμε εθαξκνγήο Ξ.Κ.Δ.

Κπξηηάληα», ππνγξάθεθε ε κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ. 11748/16-07-2004 ζχκβαζε ηεο
αλαθεξφκελεο κειέηεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο κειεηεηηθήο
εηαηξείαο «ΞΙΑΛΖΡΗΘΖ Α.Δ.», πξνυπνινγηζκνχ 11.000,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α.).
Ζ σο άλσ κειέηε αλαηέζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 716/77 ηνπ Ξ.
Γ/γκαηνο 696/74 θαη είρε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, ηελ
εμαζθάιηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, θαζψο θαη
ηελ ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ εληαζζφκελσλ νηθνπέδσλ ψζηε λα θαηαζηνχλ
νηθνδνκήζηκα.
Ζ πνιενδνκηθή κειέηε ηεο πεξηνρήο Κπξηηάληα είρε εγθξηζεί κε ην απφ 13-06-2003 Ξ.
Γ/γκα (Φ.Δ.Θ. 738/Γ/14-07-2003) «πεξί έγθξηζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηκήκαηνο
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ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 5 Θάθθαβαο (πεξηνρή Κπξηηάληα) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο (Λ. Αηηηθήο) θαη επηθχξσζε ηνπ θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ ξέκαηνο».
Πηα Ν.Ρ. 461, 462, 465 θαη Θ.Σ.-5 ζπληάρζεθε Κεκνλσκέλε Ξξάμε Δθαξκνγήο
κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο «Ξεηξαηψο Property A.E.», ε νπνία θπξψζεθε κε ηελ ππ’
αξηζκφλ 5578/217/11-07-2007 απφθαζε Λνκάξρε Αζελψλ θαη κεηαγξάθεθε ζηηο 1010-2007 ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ πνζεθνθπιαθείνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, ζηνλ
Ρφκν 568 θαη αχμνληα αξηζκφ 45.
Πηε ζπλέρεηα ππνβιήζεθε ε κειέηε ηεο ππφινηπεο Ξξάμεο Δθαξκνγήο ηεο
πεξηνρήο Κπξηηάληα ζηε Λνκαξρία Αζελψλ γηα έιεγρν θαη θχξσζε απφ ηνλ Λνκάξρε
Αζελψλ.
Κε ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Λ. 3852/2010 ε κειέηε ηεο ππφινηπεο
Ξξάμεο Δθαξκνγήο δηαβηβάζζεθε ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
νπνίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία απαηηνχληαη ηα παξαθάησ:
1) Πχληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζην Δ.Γ.Π.Α. ’87, ελψ ην ππφβαζξν ηεο
πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ αλάδνρν είλαη ζε UTM 3o
(θεληξηθή δψλε).
2) πνινγηζκφο εηζθνξψλ κε ην Λ. 4315/2014.
3) Θαηαρψξεζε ηεο κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο ζην Θηεκαηνινγηθφ Γξαθείν
Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
Ξξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ ηα αλσηέξσ θαη λα νινθιεξσζεί ε κειέηε ηεο
ππφινηπεο Ξξάμεο Δθαξκνγήο, ζα απαηηνχληαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε επηπιένλ
πνζνχ 34.000,00 €.
Ζ σο άλσ δαπάλε γηα ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.716/77, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.3316/2005 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016, πνπ δηέπεη ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε.
Ζ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ έρεη ιήμεη ζηηο 16-07-2006
θαη δελ εγθξίζεθε παξάηαζε εξγαζηψλ.
Πχκθσλα κε ην ππ’ αξ. 10607/04-04-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ Γ.Λ.Φ.–Λ.Σ. ε ζχκβαζε ζεσξείηαη ιήμαζα.
Ν κειεηεηήο ήδε κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 13484/19-12-2019 αίηεζε ηνπ (αξ.
πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 36796/24-12-2019) καο γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζε ηνπ γηα
δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο κε ηαπηφρξνλε παξαίηεζε απφ ηελ δηεθδίθεζε θάζε
δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο «…δηφηη νη απαηηήζεηο ηνπ έρνπλ πιήξσο ηθαλνπνηεζεί».
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςηλ φηη:
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A. Ζ αλαθεξζείζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.716/77 (Φ.Δ.Θ.
295/Α/05-10-1977)

«Ξεξί

κεηξψνπ

κειεηεηψλ

θαη

αλαζέζεσο

θαη

εθπνλήζεσο κειεηψλ» θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17
αλαθέξεηαη «… Ν εξγνδφηεο, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ππφ ηεο

ζπκβάζεσο, δηθαηνχηαη λα δηαθφςε ηελ εθπφλεζηλ ηεο κειέηεο κεηά ηελ
νινθιήξσζηλ εθπνλνπκέλνπ ζηαδίνπ απηήο θαη λα πξνβή εηο ηελ ιχζηλ ηεο
ζπκβάζεσο άλεπ απνδεκηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ. Δηο πεξίπησζηλ δηαθνπήο ηεο
κειέηεο θαηά ηελ δηάξθεηαλ εθπνλήζεσο νηνπδήπνηε ζηαδίνπ απηήο, ν
αλάδνρνο δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο δηα ηεο κήπσ εθηειεζζείζεο εξγαζίαο
νινθιεξψζεσο ηνπ ζηαδίνπ. Ζ σο άλσ απνδεκίσζηο ππνινγίδεηαη θαηά ηαο
δηαηάμεηο Ξ.Γ/ηνο, εθδηδνκέλνπ πξνηάζεη ησλ πνπξγψλ Ππληνληζκνχ θαη
Γεκνζίσλ 'Δξγσλ».
Β. Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζεζπίδεη λένπο θαλφλεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
Λ.4412/2016 (Φ.Δ.Θ. 147/Α/08-08-2016).
ΠΡΟΣΔΗΛΔΣΑΗ
1. Ζ απφ θνηλνχ δηάιπζε ηεο κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ. 11748/16-07-2004 ζχκβαζεο
γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ελ ζέκαηη κειέηεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Λ. 716/77.
2. Ζ επηζηξνθή ηεο κε αξ. 1256649/30-06-2004 εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο ΡΠΚΔΓΔ ηνπ κειεηεηή.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη,
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ.
Λ.Πεξεηάθεο θαη Γ.Δ.Γθνχκα.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη:
α) Ρελ ππ’ αξ. πξση. 13484/19-12-2019 αίηεζε ηεο εηαηξείαο «ΞΙΑΛΖΡΗΘΖ Α.Δ.»
(αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 36796/24-12-2019)
β) Ρα ππ’ αξ. πξση. .ΓΝΚ. 508/19-12-2018, 108/21-03-2019 θαη 156/25-04-2019 έγγξαθα
(αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 35389/31-12-2018, 9839/29-03-2019 θαη 13112/03-05-2019
αληίζηνηρα)
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γ) Ρν ππ’ αξ. πξση. 10607/04-04-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ.
δ) Ρελ αξηζ. 159/2004 απφθαζε Γ.Π..Γ.Λ.Φ. θαη ηελ κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ. 11748/1607-2004 ζχκβαζε ηεο αλαθεξφκελεο κειέηεο
ε) Ρελ κε αξ. 1256649/30-06-2004 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ΡΠΚΔΓΔ
ηεο εηαηξείαο «ΞΙΑΛΖΡΗΘΖ Α.Δ.»
Ρν απφ 13-06-2003 Ξ. Γ/γκα (Φ.Δ.Θ. 738/Γ/14-07-2003) θαζψο επίζεο:
Ρν γεγνλφο φηη ε αλαθεξζείζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.716/77

(Φ.Δ.Θ.

295/Α/05-10-1977)

«Ξεξί κεηξψνπ κειεηεηψλ θαη

αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο κειεηψλ» θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 17 αλαθέξεηαη «… Ν εξγνδφηεο, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ππφ

ηεο ζπκβάζεσο, δηθαηνχηαη λα δηαθφςε ηελ εθπφλεζηλ ηεο κειέηεο κεηά ηελ
νινθιήξσζηλ εθπνλνπκέλνπ ζηαδίνπ απηήο θαη λα πξνβή εηο ηελ ιχζηλ ηεο
ζπκβάζεσο άλεπ απνδεκηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ. Δηο πεξίπησζηλ δηαθνπήο ηεο
κειέηεο θαηά ηελ δηάξθεηαλ εθπνλήζεσο νηνπδήπνηε ζηαδίνπ απηήο, ν
αλάδνρνο δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο δηα ηεο κήπσ εθηειεζζείζεο εξγαζίαο
νινθιεξψζεσο ηνπ ζηαδίνπ. Ζ σο άλσ απνδεκίσζηο ππνινγίδεηαη θαηά ηαο
δηαηάμεηο Ξ.Γ/ηνο, εθδηδνκέλνπ πξνηάζεη ησλ πνπξγψλ Ππληνληζκνχ θαη
Γεκνζίσλ 'Δξγσλ».


Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζεζπίδεη λένπο θαλφλεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
Λ.4412/2016 (Φ.Δ.Θ. 147/Α/08-08-2016).

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(17 ΤΠΔΡ-2 ΘΑΣΑ)
1. Ρελ από θνηλνύ (κεηαμχ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηεο
κειεηεηηθήο εηαηξείαο «ΞΙΑΛΖΡΗΘΖ Α.Δ.») δηάιπζε ηεο κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.
11748/16-07-2004 ζύκβαζεο (ππνγξαθείζαο κεηαμχ ηνπ πξψελ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο) γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν
«Πξάμε Δθαξκνγήο Π.Κ.Δ. Κπξηηάληα», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Λ. 716/77.
2. Ρελ επηζηξνθή ηεο κε αξ. 1256649/30-06-2004 εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο ΡΠΚΔΓΔ ηνπ κειεηεηή.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 43/2020.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΧΣΑ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

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

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα πεξεζηψλ Γφκεζεο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Ρκήκαηνο πεξεζηψλ Γφκεζεο
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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