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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 38/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 279/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

« Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε πξαλψλ λφηηαο
πιεπξάο Άιζνπο ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο» κε πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
(άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/16) θαη έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
ηεο αξηζ. 151/2021 κειέηεο».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ
κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 66 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 Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 24827/39/15-112021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
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ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 66 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ
ζρεηηθή ΘΤΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε
βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο
Κηραήι 4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Θνπεινχζνο Υξήζηνο 6) Γξεηδειηάο Παληειήο 7) Σνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο 8) εξεηάθεο Ληθφιανο θαη 9) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΧΛ».
ΑΠΟΝΣΔ
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο απνρψξεζε απφ ηε πλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη
ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ αξηζ. εηζ. πξση. 24726/12-11-2021 ππνβνιή δήισζεο παξαίηεζεο
ηνπ Γεκ. πκβνχινπ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα
Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. ππξίδσλνο Γξακκέλνπ, κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηε ζέζε ηνπ
ηαθηηθνχ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξαίηεζε πνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ
41 παξ. 3 θαη 76 παξ. 6 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») θαη απηψλ ηεο παξ. Γ1 ηεο αξηζ. 90
Δγθπθιίνπ (Α.Π.: 59849/21-8-2019) ηνπ ΤΠ.Δ. έρεη γίλεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηάζεζήο ηεο
νξηζηηθψο απνδεθηή, ν θ. Υξήζηνο Θνπεινχζνο θαηαιακβάλεη βάζεη ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θαη
σο πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ αλσηέξσ ζπλδπαζκνχ ηελ θελσζείζα ζέζε θαη
θαζίζηαηαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 2ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 24749/12-11-2021 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο :
ΘΔΜΑ:

Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε πξαλώλ λόηηαο πιεπξάο
Άιζνπο ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32
Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ηνπ Ν. 4412/2016
«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016)
θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Μ. 151/2021

Θχξηε Πξφεδξε,
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Παξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζαο γλσξίδνπκε φηη:
1. Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 88/2021 Α.Γ.. έγθξηζεο 3εο ηξνπνπνίεζεο
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 89/2021 Α.Γ.. έγθξηζεο
4εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.
2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ΑΣΑ ή ινηπέο
επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο θαη έξγα.
3. Έρεη εθδνζεί ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΑΤ 424/2021 (ΑΓΑ:ΦΦΓΕ46ΚΧ0Η-ΦΚΛ).
ηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάλνημε ηνπ
πεδνδξφκνπ ζηε Βφξεηα θαη Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λένπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ 295 (Έγθξηζε
ξπκνηνκηθνχ Β.Γ.09.11.1955-Φεθ 316Α/1955, Σξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ΦΔΘ 156Α/ 01.08.2014). Σν ελ
ιφγσ νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ρξεζηκνπνηείηαη θαη θαηαιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην ππφ θαηαζθεπή
γήπεδν ηεο ΑΔΘ.
Κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθψλ ηνπ σο άλσ πεδνδξφκνπ, παξνπζηάδεηαη ζε επαθή κε
ην Άιζνο έλα φξπγκα βάζνπο 5 κέηξσλ κε ηελ πξνζσξηλή πεξίθξαμε αθξηβψο ζηε ζηέςε ηεο εθζθαθήο.
Ζ εθζθαθή πνπ έγηλε έρεη ζρεδφλ θαηαθφξπθα πξαλή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή απηή
δελ είλαη θαηάιιειν γηα θαηαθφξπθε εθζθαθή θαη πηζαλφλ λα εκθαλίζεη θαηνιηζζήζεηο κεηά θαη ηηο
πξφζθαηεο ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο. Οη θίλδπλνη απηνί έρνπλ επηζεκαλζεί θαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Γεσηερληθψλ θαη ην αξκφδην Σκήκα πνπ αλήθεη ην Άιζνο κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη πξνβιεθζεί ζηελ ήδε εγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ Άιζνπο ε
θαηαζθεπή αλαβαζκψλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Άιζνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ κεγάινπ νξχγκαηνο ηνπ
πεδνδξφκνπ .
ηε δηάξθεηα επίζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Γεπέδνπ ν πεδνδξφκνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη ηα κεραλήκαηα ζην εξγνηάμην θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ
Πξνηείλεηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ,θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ έρνπκε θαηνιηζζήζεηο θαη αηπρήκαηα,
ε κεηαθνξά ηεο πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο ζην φξην θαηαζθεπήο ησλ αλαβαζκψλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο
εθζθαθψλ ηκήκαηνο απηψλ (αλαβαζκψλ) ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο θαηνιίζζεζεο ή
αηπρήκαηνο.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη :
Α) Ζ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε πξαλώλ λόηηαο πιεπξάο Άιζνπο ιόγσ
επηθηλδπλόηεηαο» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
(ΦΔΘ Α' 147/08-08-2016) ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ε νπνία νθείιεηαη ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα
ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα
δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ επεξρφκελνπ ρεηκψλα θαη ησλ ήδε πνιχ έληνλσλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ.
Β) Ζ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Κ. 151/2021

πλεκκέλα : Ζ κε Α.Κ. 151/2021 κειέηε
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 38/2021 Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Λ.εξεηάθεο, ζεσξψληαο

απαξάδεθηεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνιάβνπ θαη φηη ην έξγν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο
γεληθφηεξνπ αληηιατθνχ ζρεδηαζκνχ.

Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ
Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ. 4412/16, ηελ ππ’ αξηζκφλ

151/2021 κειέηε ηνπ έξγνπ, ηηο αξηζ. 88/2021 θαη 89/2021 απνθάζεηο Γεκ. πκβνπιίνπ, θαζψο θαη φια
ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο:
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(7 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
Α) Σελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε πξαλώλ λόηηαο πιεπξάο Άιζνπο ιόγσ
επηθηλδπλόηεηαο» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 («Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)») ηνπ Λ. 4412/2016 («Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ») (ΦΔΘ Α' 147/08-08-2016), ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ε νπνία νθείιεηαη ζε γεγνλφηα
απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ επεξρφκελνπ ρεηκψλα θαη ησλ ήδε πνιχ
έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ.
1. Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 88/2021 Α.Γ.. έγθξηζεο 3εο ηξνπνπνίεζεο
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 89/2021 Α.Γ.. έγθξηζεο
4εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.
2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ΑΣΑ ή ινηπέο
επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο θαη έξγα.
3. Έρεη εθδνζεί ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΑΤ 424/2021 (ΑΓΑ:ΦΦΓΕ46ΚΧ0Η-ΦΚΛ).
Β) Σελ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Κ. 151/2021, φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνχζαο.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 279/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ/Σκήκα Άιζνπο
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

