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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 23/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 149/2022

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Καηαθχξσζε

επφκελνπ κεηνδφηε γηα ην έξγν «Αλάπιαζε
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)»
(Α.Μ. 90/2018) κεηά απφ ηε δηάιπζε ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 160 παξ. 13 ηνπ Ν.4412/2016».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ
κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14477/21/24-6-2022 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 παξ. 6 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 :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο
Μηραήι 4) Σάθαο Ηιίαο 5) Κνπεινχζνο Υξήζηνο θαη 6) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.

Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θ. .Κνζθνιέηνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ..
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14111/21-6-2022 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
επί ηνπ ζέκαηνο :
Κχξηε Πξφεδξε,
Θέκα : Δηζήγεζε θαηαθύξωζεο επόκελνπ κεηνδόηε γηα ην έξγν «Αλάπιαζε
θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)»
Α.Μ. 90/2018’ κεηά από ηε δηάιπζε ζύκβαζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 160 παξ.13 ηνπ
Ν.4412/2016
Κχξηε Πξφεδξε,
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:
Σν έξγν «Αλάπιαζε θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2.Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» Α.Μ.
90/2018’ εληάρζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 154.3.3/2019 Απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ Τ.Π.ΔΝ θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ Γήκνπ καο. ηε
ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία αλνηρηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ θαη ν πίλαθαο κεηνδνζίαο είλαη ν θάησζη :
Α/Α

Α/Α
θαηαζ.

1

162343

Μ. ΣΑΟΤΛΗ & ΙΑ Ο.Δ.

44,00 %

2

162190

ΠΑ.ΜΔ.ΣΔΥΝΙΚΗ Ο.Δ.

42,69 %

3

164638

ΓΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Σ.Δ.

33,71 %

4

164354

ΣΔΥΝΟΚΤΚΛΑΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

32,09 %

5

163878

«ΓΔΩΡΤΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ, ΔΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ,
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε ηνλ δ.η.
«ΓΔΩΡΤΘΜΙΚΗ Α.Σ.Δ.»

31,00 %

Δπωλπκία Πξνζθέξνληα

Πνζνζη
ό
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Με ηελ κε αξ. 284/2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ., θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε ζηνλ 1ν κεηνδφηε ππφ ηελ επσλπκία

«Μ. ΣΑΟΤΛΗ & ΙΑ Ο.Δ.» θαη κε πνζνζηφ έθπησζεο 44,00%. Αθνινχζσο αθνχ νινθιεξψζεθε ε
δηαδηθαζία θαη νη ζρεηηθνί έιεγρνη λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ζπλεηάρζε θαη ππεγξάθε ε απφ 10 Ινπλίνπ
2021 ‘χκβαζε αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγνπ’ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 12116/14-06-2021 (A.Γ.Α.:
ΩΓΒΡ46ΜΩ0Ι-ΠΝ8, ΑΓΑΜ: 21SYMV008760990).
Με ηηο απνθάζεηο Γηεπζχληξηαο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ππ’ αξηζ. 19/2021 & 45/2021, αλαηέζεθε ε επίβιεςε
ηνπ έξγνπ θαη κε ηηο ππ’ αξηζ. 20/2021 & 46/2021 νξίζηεθε ε ηξηκειήο επηηξνπή παξαιαβήο αθαλψλ
εξγαζηψλ γηα ην έξγν.
Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ μεθίλεζαλ ηνλ Οθηψβξηνπ ηνπ 2021 θαη ζρεδφλ ακέζσο δηαθφπεθαλ θαζψο
εληνπίζηεθε αραξηνγξάθεην θαιψδην πςειήο ηάζεο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη εξγαζίεο
αλεζηάιεζαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ ΓΔΓΓΗΔ θαη λα νξηζηεί ε δηαδηθαζία
κεηαηφπηζεο ηνπ θαισδίνπ.
Η δηαδηθαζία κεηαηφπηζεο ηνπ θαισδίνπ απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2022.
ηε ζπλέρεηα ν αλάδνρνο αηηήζεθε ηελ κε αξ. πξση. 21713/08.10.2021 αίηεζή ηνπ Γηαθνπή Δξγαζηψλ, ε
νπνία δελ έγηλε απνδεθηή (απφθαζε Γ.Σ.Τ. 53/2021), θαη ππέβαιε ην κε αξ. πξση. 22360/14.10.2021
αίηεκα γηα Παξάηαζε Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο Έξγνπ, ην νπνίν θαη έγηλε δεθηφ κε ηελ κε 272/2021
απφθαζε ηεο Ο.Δ.
Καηφπηλ, ν αλάδνρνο ππέβαιε ηνλ 1ν ινγαξηαζκφ ζπλνδεπφκελν απφ ηελ 1ε αλαιπηηθή επηκέηξεζε (αξ.

πξση. 24948/16.11.2021) ηα νπνία αθνχ ειέρζεζαλ, ππνγξάθεθαλ αξκνδίσο απφ ηελ ππεξεζία καο θαη
ππεβιήζεζαλ

πξνο

πιεξσκή

ζηελ

Γηεχζπλζε

Οηθνλνκηθψλ

Τπεξεζηψλ

κε

ην

ππ’

αξ. πξση.

27524/13.12.2021 έγγξαθφ καο.
Ο αλάδνρνο ζηε ζπλέρεηα απέζηεηιε επηζηνιή γηα Δηδηθή Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηψλ (αξ. πξση.
2422/08.02.2022), ε νπνία θαη έγηλε απνδεθηή (απφθαζε Γ.Σ.Τ. 07/2022 κε αξ. πξση. 3714/23.02.2022)
θαζψο δελ εμνθιήζεθε εληφο ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 152 παξ. 9 ηνπ
Ν.4412/2016 ν 1νο Λνγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ππ’ αξηζκ. 1911/01.02.2022 θαη ππ’
αξηζκ. 3143/16-02.2022 έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πεξί κε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ
παξφηη απηφο είρε πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Σέινο, ν αλάδνρνο πξνέβε ζε επηζηνιή Γηάιπζεο ηεο χκβαζεο (αξ. πξση 8537/14.04.2022) ε νπνία έγηλε
απνδεθηή (απφθαζε Γ.Σ.Τ. 25/2022 κε αξ. πξση. 13420/14.06.2022) ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 παξ. 2 εδ.
γ ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), ιφγσ δηαθνπήο γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9
ηνπ άξζξνπ 152, πεξί ινγαξηαζκψλ, κεηά δίκελν απφ ηε δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ιφγσ κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηεο 1εο εληνιήο πιεξσκήο.
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Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά εθηεζέληα ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 160 παξ. 12 &13
ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη :

Παξ.12 «Αλ, κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίζεη ηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ, πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλαδείρζεθε ν
έθπησηνο αλάδνρνο θαη ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ην έξγν νινθιήξσζεο ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο,
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ζην δηαγσληζκφ. Η ζχκβαζε
εθηέιεζεο ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πεξηέιζεη
ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Η άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο
ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ ν αλσηέξσ κεηνδφηεο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά
ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δθφζνλ θαη απηφο απνξξίςεη ηελ πξφηαζε, ε Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ ζην έξγν πξνζθεχγεη θαηά ηελ θξίζε ηεο είηε ζηελ αλνηθηή δεκνπξαζία είηε ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
Παξ. 13 «Η δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Πξντζηακέλε Αξρή
θξίλεη, φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή έρνπλ επέιζεη ιφγσ
εθαξκνγήο λέσλ θαλνληζκψλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ελψ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη
αλαινγηθά θαη ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ απηνδίθαηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο
θαηφπηλ πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο».
παξαθαινύκε όπωο πξνβείηε ζηελ θαηαθύξωζε ηνπ επόκελνπ κεηνδόηε ήηνη ηεο εηαηξείαο κε
ηελ επωλπκία «ΠΑ.ΜΔ.ΣΔΥΝΙΚΗ Ο.Δ.» ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηό έθπηωζεο 42,69% γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε θνηλνρξήζηωλ

ρώξωλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή

2.Πιαηεία Αγ.

Μαξίλαο)» Α.Μ. 90/2018 κεηά απφ ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αξρηθφ κεηνδφηε κε ηελ επσλπκία
«Μ. ΣΑΟΤΛΗ & ΙΑ Ο.Δ.»
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία
αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 23/2022 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε
ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 90/2018 ζρεηηθή
κειέηε, ηηο αξηζ. 284/2020 θαη 272/2021 απνθάζεηο Οηθ. Δπηηξνπήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ
Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, απηέο ηνπ άξζξνπ 160 παξ. 12 θαη 13 ηνπ Ν.4412/2016 θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά
αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο
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Απνθαζίδεη
Σελ

θαηαθύξωζε

ηνπ

επόκελνπ

κεηνδόηε,

νκόθωλα

ήηνη

ηεο

εηαηξείαο

κε

ηελ

επωλπκία

«ΠΑ.ΜΔ.ΣΔΥΝΙΚΗ Ο.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηό έθπηωζεο 42,69% γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2.Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ.
90/2018) κεηά απφ ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αξρηθφ κεηνδφηε κε ηελ επσλπκία «Μ. ΣΑΟΤΛΗ &

ΙΑ Ο.Δ.»

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 149/2022
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

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

