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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 20/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 110/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ 
αλάδεημε κέζσ θιήξσζεο ηνπ αλαδόρνπ 
θαηαζθεπήο γηα ην έξγν κε Α.Μ. 90/2019 θαη 
ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΗ  
ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ιόγσ κε απνδνρήο 
απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. 
Δμαίξεζε θαη δηαγξαθή ηνπ αλαδόρνπ ΜΑΡΚΟΤ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ σο 
ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο ζηελ 
θαηεγνξία πδξαπιηθά έξγα γηα ην έηνο 2020. 
Δπαλάιεςε θιήξσζεο γηα ην έξγν». 
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ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 11688/21/5-6-2020 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 

Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 5) Σνκπνύινγινπ 
Κσλζηαληίλνο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Παπαθώζηα Αλζή 3) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο θαη 4) 
εξεηάθεο Νηθόιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, 
έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξώηνπ 
παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο 
ηζρύεη, ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο 
ππξίδσλ. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11566/4-6-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :  
 
ΘΔΜΑ:  
 
 
 

    Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάδεημε κέζσ ηεο θιήξσζεο 
ηνπ αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ κε Α.Μ. 90/2019 θαη ηίηιν 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΗ  ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ιόγσ κε 
απνδνρήο απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. Δμαίξεζε θαη 
δηαγξαθή ηνπ αλαδόρνπ ΜΑΡΚΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ σο 
ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο ζηελ θαηεγνξία πδξαπιηθά έξγα γηα ην 
έηνο 2020. Δπαλάιεςε θιήξσζεο γηα ην έξγν. 
  

Κύξηε Πξόεδξε, 
 

Παξαθαινύκε ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα 

εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, αλαίξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα 

ηελ αλάδεημε κέζσ θιήξσζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ κε Α.Μ. 

90/2019 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΗ  ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ιόγσ 
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κε απνδνρήο απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν ΜΑΡΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

Πξνο ελεκέξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζαο γλσξίδνπκε όηη: 

Με ηελ αξηζκ. 12/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε 

αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Α.Μ. 90/2019 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΤΝΓΔΗ  ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ζε ηξίην, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, κε ειεθηξνληθή θιήξσζε - κέζσ ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

πζηήκαηνο Κιήξσζεο (Κ.Η..Κ.). 

Με ηελ αξηζκ. 30/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπγθξνηήζεθε ε 

εηήζηα Γηκειήο Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο από ην Κ.Η..Κ, ε νπνία 

ηελ 22/05/2019 πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε κέζσ ηνπ Κ.Η..Κ. θαη ηελ 

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: 5c9833ac-3bc5-4fbe-9f03-c9b66d325a16), όπνπ αλαδείρηεθε 

πξνζσξηλόο αλάδνρνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ΜΑΡΚΟο ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ,  

Με ην αξ. πξση. ΓΝΦΝΥ 10858/01.06.2020 έγγξαθν, ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο, πξνέβε ζε απνζηνιή πξόζθιεζεο κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ 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 απάληεζε ηελ επόκελε εκέξα 02-06-2020 θαη καο 

δήισζε όηη ιόγσ αλσηέξαο βίαο αδπλαηεί λα αλαιάβεη ην Έξγν. Η απάληεζε ηνπ 

απηή έιαβε αξ.πξση.ΓΝΦΝΥ 11250/03.06.2020. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζε Δπαλάιεςε θιήξσζεο γηα ην ελ ζέκαηη έξγν, θαιείηαη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηα θάησζη: 

 

1. Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάδεημε κέζσ θιήξσζεο ηνπ αλαδόρνπ 

θαηαζθεπήο ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ κε Α.Μ. 90/2019 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΤΝΓΔΗ  ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ιόγσ κε απνδνρήο ηνπ απνηειέζκαηνο 

από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν.  

2. Δμαίξεζε θαη δηαγξαθή ηνπ αλαδόρνπ ΜΑΡΚΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ σο ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ καο ζηελ 

θαηεγνξία πδξαπιηθά έξγα γηα ην έηνο 2020. 

3. Δπαλάιεςε θιήξσζεο γηα ην έξγν. 

 

Η απόθαζε απηή ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ ΜΑΡΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ . 
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33..  Η ππ’αξ. πξση. ΓΝΦΝΥ 11250/03.06.2020 απάληεζε.  
 

       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. 20/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, θαζώο επίζεο: 

 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/07.06.2010 (ΦΔΚ 87 Α΄), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

όπσο ηζρύεη. 

44..  Σελ ππ’αξ. πξση. ΓΝΦΝΥ 11250/03.06.2020 απάληεζε.  
 

θαη κειέηεζε όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι    ομόθωνα 

 
1. Σελ αναίπεζη ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάδεημε κέζσ θιήξσζεο ηνπ 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο γηα ην έξγν κε Α.Μ. 90/2019 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΗ  ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ιόγσ κε απνδνρήο 

απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, ήηνη ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ΜΑΡΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ. 

 

2. Σελ εξαίπεζη θαη διαγπαθή ηνπ αλαδόρνπ ΜΑΡΚΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ σο ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο ζηελ θαηεγνξία πδξαπιηθά έξγα γηα ην έηνο 

2020. 

 
3. Σελ επανάληψη κλήπωζηρ γηα ην αλσηέξσ έξγν κέζσ ηνπ Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Κιήξσζεο (Κ.Η..Κ.). 

 

 Η απόθαζε απηή λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ ΜΑΡΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ θαη κέζσ ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο 

Κιήξσζεο (Κ.Η..Κ.) ζε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο παλειιαδηθά. 

 

 
 

ππλλ..::      

11..  ΑΑπνηέιεζκα Ηιεθηξνληθήο Κιήξσζεο Κ.Η..Κ.01.06.2020  

22..  Η ππ’αξ. πξση. ΓΝΦΝΥ 10858/01.06.2020 πξόζθιεζε  

22..  ΣΣνν  ααπνηέιεζκα Ηιεθηξνληθήο Κιήξσζεο Κ.Η..Κ.01.06.2020  

33..  Σελ ππ’αξ. πξση. ΓΝΦΝΥ 10858/01.06.2020 πξόζθιεζε  
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  110/2020 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

                               
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

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

              
Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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