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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΞΟΑΘΡΗΘΝ

Ρεο απφ 26/02/2021 Ραθηηθήο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 8/26-02-2021

Αξηζ. Απφθαζεο: 34/2021

Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη
ψξα 17.30 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε κε ηειεδηάζθεςε ζε Ραθηηθή
Ππλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην
163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο
Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ
14
ηεο
Θνηλήο
πνπξγηθήο
Απφθαζεο
νηθ.Γ1α/Γ.Ξ.
νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζψο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β)
θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη φηη «Με ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα
ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε όλα ηα μέλη ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε
πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή καλούνηαι από ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν
μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να είναι απαραίηηηη η θσζική ηοσς παροσζία ζηο
τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν μελών ηοσ ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ
εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παξνπζία ηνπ
Γεκάξρνπ Οόδνπ θ. Αληώλε Β. Θακπνπξάθε.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε
θαη θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018)
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠΑληηδήκαξρνο
3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Αληηδήκαξρνο
6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ Αληηδήκαξρνο
7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Αληηδήκαξρνο
8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΥΡΗΝΠΔπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ
ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»
30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠΑληηπξόεδξνο Γ.Π.
33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ
36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ
ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Αληηδήκαξρνο
11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Αληηδήκαξρνο

37.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

12.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ-

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ

38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ

Αληηδήκαξρνο
13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ

41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

43. ΗΥΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γξακκαηέαο
Γ.Π

18.ΠΔΦΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙΞξόεδξνο Γ.Π.
20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο

42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠΔπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ
ΑΜΗΩΛ»

46.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπηθεθαιήο
παξάηαμεο
«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ

47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Αληηδήκαξρνο
23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ
26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή
Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:


Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο
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Γελλαδίνπ θ.Αθθνχξεο Πηαχξνο
Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα
(49) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξφεδξνο ηνπ
Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Γεκήηξεο
ακέζσο.

Θαξαληδηάο πξνζήιζε

θαη απνρψξεζε

Θ Δ Κ Α 5ν: Έγθξηζε ηεο ππ’αξηζ.89/2021 Απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηελ «Αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλα επί δηνηθεηηθώλ
ζπκβάζεσλ Γηθεγνξηθά Γξαθεία Αζελώλ
ηνπ όινπ
εμώδηθνπ θαη
δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ
επί θάζε λνκηθνύ δεηήκαηνο ηεο από 28-02-2018 «Πύκβαζεο
παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ
ζεάκαηνο ζην δεκνηηθό αλζόθεπν πιαηείαο Οίκηλη Οόδνπ» επί ηεο
Γηαθήξπμεο αξ. πξση. Γ.Ο. 02/8139/24-01-2013»
Ν
Αληηδήκαξρνο
Νηθνλνκηθψλ,
Ξξνζφδσλ θαη Δλεξγεηαθψλ Δπελδχζεσλ
θ. Ρειέκαρνο Θακπνχξεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ
ππ’αξηζ. 89/12-02-2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ζε νξζή
επαλάιεςε) γηα ην ζέκα, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Αθνύ ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά κε email, γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επί ζπλόινπ δύν (02),
θαζώο θαη ηελ απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο
ζπλεδξίαζεο, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην παξαθάησ
ζέκαηα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε κε αξ. 626/12-02-2021 Λνκηθήο
πεξεζίαο Γήκνπ Οόδνπ , ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΘΔΚΑ: Αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλα επί δηνηθεηηθψλ ζπκβάζεσλ Γηθεγνξηθά
Γξαθεία Αζελψλ ηνπ φινπ εμψδηθνπ θαη δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη
λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ επί θάζε λνκηθνχ δεηήκαηνο ηεο απφ 28-022018 «Πχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ ζεάκαηνο ζην δεκνηηθφ αλζφθεπν πιαηείαο Οίκηλη Οφδνπ» επί
ηεο Γηαθήξπμεο αξ. πξση. Γ.Ο. 02/8139/24-01-2013.
Α) Όπσο είλαη γλσζηφ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηεο 25-01-2021 έιαβε ηηο αθφινπζεο απνθάζεηο:
α)Κε ηελ ππ. αξ. 47Α/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ
απνθαζίζζεθε:-«Ζ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο
νπνηαδήπνηε ηέηαξηεο (04εο) ζηε ζεηξά εμσζπκβαηηθήο, παξάλνκεο παξάηαζεο
πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ ιήμαληνο λνκίκσο
ζηηο 31-12-2018
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο
ππ΄αξηζκφ
πξσηνθφιινπ
02/17.685/24-04-2020 αίηεζεο ηεο παξαπάλσ
εηαηξείαο θαη ζπλεπαθφινπζα εγθξίλεη ηελ ξεηή απφξξηςε θαη ηεο αξ. πξση.
39890/ 21.8.2020 λέαο έλζηαζεο θαηά ηεο ππ. αξ. 451/2020 απφθαζεο ηα
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηε νπνία νξζά δελ έγηλε δεθηή θαη άιιε επφκελε κε
αξ. πξση. 2/29023/23-06-2020 αίηεζε-φριεζεο ηεο εηαηξείαο «ΖΣΝΠ & ΦΥΠ
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ» πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί παξάλνκα
ην άξζξν 9 παξ. 1 ηεο Πχκβαζεο σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο
εξγαζηψλ γηα λα επηκεθπλζεί απηφ έσο 30-04-2021, κε απφιπηε ηζρχ φζσλ νξζά
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δηαιακβάλνληαη ζηηο ππ. αξ. 239/2020, 450/2020 θαη 451/2020 απνθάζεηο ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.»
β) Κε ηελ ππ. αξ. 47Β/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Οφδνπ απνθαζίζζεθαλ ηα εμήο: «Δγθξίλεηαη ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο
ηεο αλαδφρνπ ζηα επηηαζζφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηε Πχκβαζε φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ΄αξηζκφ 239/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, λα εθαξκνζζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ΄αξηζκφ
239/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη φια ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη΄ελεξγνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ
15
ηεο απφ 28-02-2018 αλσηέξσ Πχκβαζεο, ήηνη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη ε Δ.Ξ.Ξ.Δ. κε ην απφ 02-12-2020 Ξξαθηηθφ δηα ηεο
παξνχζαο θαηαγγέιεηαη ε Πχκβαζε ιφγσ κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
θαη ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο εξγαζηψλ κε
θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαιήο εθπιήξσζεο κφλν θαηά ην κέξνο κφλν πνπ ελεξγνπνηεζείζα εηζπξάρηεθαλ
κέζσ απηήο νθεηιφκελα κηζζψκαηα κέρξη ηεο θαηαγγειίαο θαη παξέκεηλε
ππφινηπν, φπσο πξνβιέπνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο ζχκβαζεο 9 θαη 12.»
γ) Κε ηελ ππ. αξ. 47Γ/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ
απνθαζίζζεθαλ ηα εμήο:-«Ιακβάλνληαο ππφςε
φηη ε
αξκνδηφηεηα ηεο αλάθιεζεο ησλ ππ΄αξηζκ. 321/2017, 900/2018, 1171/2018,
328/2019, 690/2019 απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη πεξηέιζεη ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, επεηδή ζχκθσλα κε ηελ απφ 02-12-2020 ΓλσκνδφηεζεΔηζήγεζε ηεο Δ.Ξ.Ξ.Δ
νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ σο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Άξζξν 72 παξ.
01,εδ. ε θαη ηδ Λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί
κε ην άξζξν 06 παξ. 05Λ.4071/2012,ΦΔΘ Α΄85,ην Άξζξν 54, ηνπ Λ. 4447/2016
ΦΔΘ Α 241, θαη ην Άξζξν 203,Ξαξ. 03Λ.4555/2018,θαη κε ην Άξζξν 03,Ξαξ. 01,
Λ.4623/2019), ψζηε πιένλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Λ.2690/1999) αξκφδην φξγαλν γηα ηελ
έθδνζε ηνπο, αλ ππήξραλ νη θαηά ην Λφκν θαη ηε Γηαθήξπμε πξνυπνζέζεηο, είλαη
απνθιεηζηηθά
ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη φρη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην παξαπάλσ Ξξαθηηθφ ηεο
Δ.Ξ.Ξ.Δ. ε αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
ηεο Οφδνπ, νη νπνίεο ήζαλ παξάλνκεο, άθπξεο θαη άθξσο δπζκελείο γηα ην
Γεκφζην ζπκθέξνλ, ην δεκνζηνλνκηθφ ζπκθέξνλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γήκνπ ηεο
Οφδνπ θαη ησλ δεκνηψλ ηνπ, θαη πξνθιεηηθά επλντθέο – επκελείο γηα ηελ
αλάδνρν εηαηξία θαη ηνπο εηαίξνπο ηεο ήηνη ησλ ππ΄αξηζκφ 321/2017, 900/2018,
1171/2018, 328/2019, 690/2019, θαζψο θαη φπνησλ
άιισλ
απνθάζεσλ
εθδφζεθαλ απφ άιια αξκφδηα ή κε φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλερίζεη λα
γίλεηαη επίθιεζε απηψλ, ζχκθσλα ηάρα κε ηελ «αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο σο
«θεξφλησλ ηεθκήξην λνκηκφηεηαο.»
δ) Κε ηελ ππ. αξ. 47Γ/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Οφδνπ
απνθαζίζζεθαλ ηα εμήο:-«Πχκθσλα κε ηελ απφ 30
Νθησβξίνπ 2020 γλσκνδφηεζε ηεο εηαηξίαο Νξθσηψλ Ινγηζηψλ Grand Thornton
ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ λα θηλεζνχλ άκεζα απφ ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ην
Γεκνηηθφ Ρακείν, σο θαηά λφκν αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη φξγαλα, νη δηαδηθαζίεο
ψζηε εθφζνλ αξκνδίσο ππήξμε νιηγσξία θαη δελ βεβαηψζεθαλ αθφκε κέρξη
ζήκεξα , λα βεβαησζνχλ θαη θαη΄εληνιή εθφζνλ παξακέλεη νιηγσξία, πάξαπηα
εηο βάξνο ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο, φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε πνζά,
(ζπκθσλεζέληα θαη κε θαηαβιεζέληα αληαιιάγκαηα, απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζπκβάζεσο έσο ζήκεξα, ραξηφζεκν, πνηληθέο ξήηξεο), εληφθσο κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε πξνζαπμήζεηο 2,5% κεληαίσο βάζεη ηνπ
ζπκβαηηθνχ φξνπ 7 παξ. 6 ηεο ζπκβάζεσο θαη ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην
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Λφκν επηβαξχλζεηο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ Γλσκνδφηεζε αλέξρνληαη
ζην πνζφ ησλ € 660.656,87, πιένλ πξνζαπμήζεσλ πνζνχ € 35.000 ή θάζε άιιν
πνζφ πνπ λνκίκσο ζπλάγεηαη κε ελεξγνπνίεζε θαη ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
Θαιήο Δθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ζην βαζκφ πνπ δελ
ελεξγνπνηήζεθε, γηα ηα νθεηιφκελα κέρξη ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ
ηνλ Γήκν Οφδνπ.»
ε) Κε ηελ ππ. αξ. 47Δ/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ απνθαζίζζεθαλ ηα εμήο: «Δγθξίλεηαη λα
απνζηαιεί, πιήξεο
θάθεινο ηεο ζπκβάζεσο απηήο, κε φζεο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε
ηα ηεξεζέληα πξαθηηθά, θαη έγγξαθα ηελ αθνξνχλ, ζε θάζε αξκφδηα Διεγθηηθή
αξρή, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά : Διεγθηηθφ Ππλέδξην, Δηζαγγειέα
Γηαθζνξάο-Νηθνλνκηθψλ Δγθιεκάησλ, Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (κνλάδα
επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ),
ή νπνηνλδήπνηε άιιν αξκφδην ειεγθηηθφ θνξέα
ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε νηθνλνκηθή δεκία ηελ νπνία έρεη ππνζηεί ν Γήκνο ηεο
Οφδνπ»
Β) Θαηά ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ απφ ηελ εηαηξεία «ΖΣΝΠ & ΦΥΠ
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ» αζθήζεθαλ
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Δθεηείνπ Ξεηξαηά α) ε απφ 28-01-2021 αξ. θαηαρ. ΞΟ24/28-01-2021 πξνζθπγή
γηα ηελ αθχξσζε απηψλ θαη β) ε απφ 28-01-2021 αξ. θαηαζ. ΑΛ 03/28-012021αίηεζε αλαζηνιήο απηψλ θαη ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο
έσο ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αλαζηνιήο.
Ρα σο άλσ δηθφγξαθα θαηαηέζεθαλ κε λνκηθή εθπξνζψπεζε ηεο
εηαηξείαο απφ δχν δηθεγνξηθά Γξαθεία α) Θεζζαινλίθεο θαη β) Αζελψλ, ην
πξψην κε εκπεηξία επί δηνηθεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ην δεχηεξν ππφ ηε δηεχζπλζε
Θαζεγεηή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
Απζεκεξφλ ησλ σο άλσ θαηαζέζεσλ ησλ δηθνγξάθσλ ζην Ξεηξαηά, έγηλαλ
θαη νη επηδφζεηο απηψλ ζηε Οφδν, κε θιήζε ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ
εληφο 2 εξγαζίκσλ εκεξψλ λα δηαηππψζεη ν Γήκνο Οφδνπ ηηο Απφςεηο ηνπ επί
ηνπ αηηήκαηνο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Ξξάγκαηη ν Γήκνο Οφδνπ, θαηφπηλ
πξνζπλελλφεζεο, κε ειεθηξνληθφ κήλπκα δηαβίβαζε αξγά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο
ηεο 01-02-2021 (2εο εξγάζηκεο εκέξαο) πνιπζέιηδεο Απφςεηο ηεθκεξίσζεο
ελλέα (9) ιφγσλ κε επηηξεπηνχ ρνξήγεζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη
απφξξηςεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. Όκνηα δηαδηθαζία ππήξμε θαη ελψπηνλ ηνπ
Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Οφδνπ, επί αληίζηνηρεο επί ηεο κε είζπξαμεο ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ 26-01-2021 αξ. θαηαζ. 28/26-01-2021αίηεζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, κε αίηεκα παξνκνίσο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, πνπ κε
θιήζε ππνβνιήο επ’απηνχ ζεκεηψκαηνο κέρξη ηελ 27-01-2021 φπσο θαη έγηλε,
ηελ επνκέλε εκέξα 28-01-2021 εθδφζεθε δηάηαμε πνπ απέξξηςε ηελ αίηεζε
γελνκέλσλ δεθηψλ ησλ ζέζεσλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, νξηζζείζαο δηθαζίκνπ γηα ηελ
09-03-2021..
Υζηφζν ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε
ηεο
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Δθεηείνπ Ξεηξαηά απφ 28-01-2021 αξ. θαηαζ. ΑΛ 03/28-01-2021 αίηεζε
αλαζηνιήο θαη ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο, απζεκεξφλ ηεο
θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ Απφςεσλ (01-02-2021),
εθδφζεθε
Ξξνζσξηλή Γηαηαγή ΞΓ 457/-1-02-2021) κε ηελ νπνία έγηλε θαζφια δεθηφ ην
αίηεκα ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη δηαηάρζεθε ε αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ησλ
πέληε παξαπάλσ απνθάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαζηνιήο έσο ηελ
έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο εθθξεκνχο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Ζ παξαπάλσ απζεκεξφλ πξνζσξηλή δηαηαγή εθδφζεθε θαη΄εξεκνδηθία ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ, δειαδή δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη Απφςεηο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ
«επεηδή δηαβηβάζζεθαλ θαζπζηεξεκέλα κεηά ηηο 2.00.» φπσο ηειεθσληθά απφ ηε
Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ κνπ αλαθνηλψζεθε ηε πξσία ηεο 01-02-2021..
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Δπίζεο άιιε ζνβαξή πεξάκεηξνο ηεο ππφζεζεο είλαη ε άξλεζε ηνπ
εδξεχνληνο ζηελ Αζήλα ΡΚΔΓΔ θαηάπησζεο θαη πιεξσκήο ηεο ππ. αξ.
62362/2919 εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο επί ηεο σο άλσ Πχκβαζεο, ε
νπνία εγγπεηηθή επηζηνιή ελψ βεβαηψλεηαη ζην αξρείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ρακείνπ σο
ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνέθπςε θαηά ηελ αμίσζε θαηάπησζεο φηη έιεμε ζηηο 31-122020 θαη επ’ απηνχ ην ΡΚΔΓΔ επηθαιείηαη ιήμε, παξά ην γεγνλφο φηη ε
δηθαζηηθή επηδίσμε πιεξσκήο δηθαζηηθά είλαη ζε εμέιημε κε ηηο σο άλσ εθθξεκείο
δίθεο θαη θάζε άιιν ιφγν(άξζξν 866 Α.Θ.)
Γ) Δπεηδή κεηά ηαχηα είλαη πξνθαλέο φηη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο
ππφζεζεο ε λνκηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Δθεηείνπ Ξεηξαηά ππνιείπεηαη αληηθεηκεληθά, θαη πξέπεη λα είλαη επίζεο παξνχζα
ζηελ έδξα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη επίζεο ηζφηηκε ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηα ησλ σο
άλσ δχν γξαθείσλ λνκηθή εθπξνζψπεζε ηεο αληηδίθνπ εηαηξείαο,
σο έκκηζζνο λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ πνπ απφ ηνλ Απξίιην
ηνπ 2020 ρεηξίδνκαη απνθιεηζηηθά ηελ κε αλαδεηρζείζεο πνιπεπίπεδεο λνκηθέο
πηπρέο σο άλσ δηνηθεηηθή ζχκβαζε, γλσκνδνηψ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
εδ ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 φηη:
Ιφγσ ηεο απφ ην ιεπηνκεξψο αλαιπφκελν ζηα πξαθηηθά ησλ σο άλσ
πέληε απνθάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ηζηνξηθφ θαηαθαλέζηαηεο
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο αιιά θαη ηεο πξφδειεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ππφζεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Πχκβαζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, σο θαη ιφγσ
ηνπ κεγάινπ χςνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο, φπσο:
Θαη’ εμαίξεζε, ηφζν ν εμψδηθνο φζν θαη δηθαζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο
ππφζεζεο ηεο απφ 28-02-2018 «Πχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ζεάκαηνο ζην δεκνηηθφ αλζφθεπν πιαηείαο
Οίκηλη Οφδνπ» επί ηεο Γηαθήξπμεο αξ. πξση. Γ.Ο. 02/8139/24-01-2013, κεηά ηηο
σο άλσ ππ. αξ. 47Α/2021, 47Β/2021, 47Γ/2021, 47Γ/2021 θαη 47Δ/2021
απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ηφζν επί ησλ σο
αλσηέξσ εθθξεκψλ δηθψλ ελψπηνλ ηνπ Γηνθεηηθνχ Δθεηείνπ Ξεηξαηά πξνζθπγήο
κε αξ.θαηαζ. ΞΟ24/28-01-2021 θαη αίηεζεο αλαζηνιήο κε αξ. θαηαζ. ΑΛ03/2801-2021, φζν θαη ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Οφδνπ αζθαι. κέηξσλ κε αξ.
θαηαζ. 28/26-01-2021 κε αληίδηθν ηελ εηαηξεία «ΖΣΝΠ & ΦΥΠ ΑΛΥΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ» , σο θαη θάζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηνπ ΡΚΔΓΔ
γηα ηελ είζπξαμε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, αλαηεζεί κε
εληνιή θαη δηθαίσκα θνηλήο ή ρσξηζηήο εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ
Οόδνπ ζε δύν έγθξηηα Γηθεγνξηθά Γξαθεία Αζελώλ, κε αλαγλσξηζκέλε
εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλψζε αιιά θαη εκπεηξία ζην ηνκέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Γηθαίνπ, θαη δε:
α) πξνο ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία ησλ εγθξίησλ Θαζεγεηώλ
Γηνηθεηηθνύ
Γηθαίνπ
ηεο
Λνκηθήο
Πρνιήο
ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Οέκειε θαη
Αζαλάζηνπ
Ρζηξσλά , κε ηελ επσλπκία
«Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο
Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» Α.Κ. 80099 Γηθεγνξηθνύ Ππιιόγνπ Αζελώλ).
β) πξνο ηελ Γηθεγόξν Αζελώλ θα Θεθαιίδνπ Φσηεηλήο ηνπ
Ηνξδάλε, Γηθεγόξν παξ Αξείσ Ξαγσ-ΠηΔ (Α.Κ. 16635 Γηθεγνξηθνύ
Ππιινγνπ Αζελώλ), κε κεγάιε εκπεηξία επί δηνηθεηηθώλ ζπκβάζεσλ από
ππεξεζίεο λνκηθνύ ζπκβνύινπ ζηα πνπξγεία Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κέινπο νξγάλσλ επξσπατθώλ θνξέσλ
δηνηθεηηθώλ δξάζεσλ.
Υο πξνο ηελ ακνηβή, γλσκνδνηνχκε ηε θαζνξηδφκελε θαηά ηηο παξαπάλσ
δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
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(Λ. 3463/2006), ήηνη κε θαζνξηζκφ ηεο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ,
χζηεξα απφ ππνβνιή εθ κέξνπο ησλ
Ξηλαθίσλ ησλ εθάζηνηε εμσδίθσλ ή ηπρφλ
ζην κέιινλ θαη δηθαζηηθψλ
ππεξεζηψλ, κεηά ΦΞΑ θαη ηπρφλ εμφδσλ, κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο θαη ζεψξεζε ηνπ εθάζηνηε Ξηλαθίνπ απφ
Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, νξηδφκελν απφ
ηνλ Αληηδήκαξρν
Νηθνλνκηθψλ ή ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.

Ζ Δπηηξνπή
ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ,
 Ρελ κε αξ. εηζήγεζεο 626/12-02-2021 ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο Γήκνπ
Οφδνπ ηνπ θ. Ξαπαγεσξγίνπ, Θεφδσξα, ηεο εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ.
 Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 04εο
έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο 2021, ε νπνία ζηάιζεθε
ειεθηξνληθά - κε email ζε φια ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
 Ρν άξζξν 184 ηνπ Λ. 4635/2019,
 Ρν άξζξν 10 ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εκθάληζεο Θνξσλατνχ COVID 19
θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ (αξ. θχιινπ 55/11-32020),
 Ρελ κε αξ. 18318/13-3-2020 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνο
ηνπο Γήκνπο ηεο Σψξαο.
 Ρηο Δγθπθιίνπο κε αξ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 κε
αξ. πξση.: 20930/31-3-2020
 Ρν κε αξ. πξση.: 60249/22-9-2020 έγγξαθν θαη ηελ εγθχθιην 426/2020
κε αξ. πξση.: 77233/13-11-2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηηο
ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ Θνξσλντνχ.
 Ρν Λφκν 3463/2006
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018.
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 εδ.1 παξαγξ. 1 θαη παξαγξ. 3 ηνπ Λ.
3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ.
4623/2019 θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ. 4735/20 (ΦΔΘ 197/12.10.2020
ηεχρνο Α').
 Ρελ δηαπηζησηηθή πξάμε κε εκεξνκελία 30-09-2020 γηα ηελ ζχλζεζε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Ρελ κε αξ. 87/2021 (Α.Γ.Α.: ΤΦ4ΟΥ1Ο-6ΚΣ) γηα ηελ έγθξηζε ηεο
έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ

ΝΚΝΦΥΛΑ

Δγθξίλεη θαη’ εμαίξεζε, ηφζν ν εμψδηθνο φζν θαη δηθαζηηθφο ρεηξηζκφο
ηεο ππφζεζεο ηεο απφ 28-02-2018 «Πχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ζεάκαηνο ζην δεκνηηθφ αλζφθεπν πιαηείαο
Οίκηλη Οφδνπ» επί ηεο Γηαθήξπμεο αξ. πξση. Γ.Ο. 02/8139/24-01-2013, κεηά ηηο
σο άλσ ππ. αξ. 47Α/2021, 47Β/2021, 47Γ/2021, 47Γ/2021 θαη 47Δ/2021
απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ηφζν επί ησλ σο
αλσηέξσ εθθξεκψλ δηθψλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ξεηξαηά πξνζθπγήο
κε αξ.θαηαζ. ΞΟ24/28-01-2021 θαη αίηεζεο αλαζηνιήο κε αξ. θαηαζ. ΑΛ03/2801-2021, πεξηιακβαλφκελεο θαη αίηεζεο αλάθιεζεο ηεο εθδνζείζαο ΞΓ 457/-102-2021 πξνζσξηλήο δηαηαγήο, φζν θαη ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Οφδνπ
αζθαι. κέηξσλ κε αξ. θαηαζ. 28/26-01-2021 κε αληίδηθν ηελ εηαηξεία «ΖΣΝΠ &
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ΦΥΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ» , σο θαη θάζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο
θαηά ηνπ ΡΚΔΓΔ γηα ηελ είζπξαμε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο,
αλαηεζεί κε εληνιή θαη δηθαίσκα θνηλήο ή ρσξηζηήο εθπξνζώπεζεο ηνπ
Γήκνπ Οόδνπ ζε δύν έγθξηηα Γηθεγνξηθά Γξαθεία Αζελώλ,
κε
αλαγλσξηζκέλε εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλψζε αιιά θαη εκπεηξία ζην ηνκέα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, θαη δή:
α) πξνο ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία ησλ εγθξίησλ Θαζεγεηώλ
Γηνηθεηηθνύ
Γηθαίνπ
ηεο
Λνκηθήο
Πρνιήο
ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Οέκειε θαη
Αζαλάζηνπ
Ρζηξσλά , κε ηελ επσλπκία
«Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο
Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» Α.Κ. 80099 Γηθεγνξηθνύ Ππιιόγνπ Αζελώλ).
β) πξνο ηελ Γηθεγόξν Αζελώλ θα Θεθαιίδνπ Φσηεηλήο ηνπ
Ηνξδάλε, Γηθεγόξν παξ Αξείσ Ξαγσ-ΠηΔ (Α.Κ. 16635 Γηθεγνξηθνύ
Ππιιόγνπ Αζελώλ), κε κεγάιε εκπεηξία επί δηνηθεηηθώλ ζπκβάζεσλ από
ππεξεζίεο λνκηθνύ ζπκβνύινπ ζηα πνπξγεία Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ ζε Ν.Ρ.Α. θαη
κέινπο νξγάλσλ επξσπατθώλ θνξέσλ δηνηθεηηθώλ δξάζεσλ.
Υο πξνο ηελ ακνηβή, εγθξίλεη ηε θαζνξηδφκελε θαηά ηηο παξαπάλσ
δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
(Λ. 3463/2006), ήηνη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00 επξψ πιένλ Φ.Ξ.Α.
έθαζηνο, κε έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Η απόθαζε έιαβε αύξονηα απ. 89/2021

Αθοιουζεί δηαιογηθή ζυδήηεζε

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Κηραήι Πνθνξέινο, θάιεζε ην Πώκα
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ» θ.Θαιεηφο Ξφηζνο
θαη ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ.Θσλζηαληίλνο Ρζνπξνχηεο κέινο απηήο,
ήηαλ απφληεο απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ην ζέκα.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:








Ρελ ππ’αξηζ.89/12-02-2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
Ρηο αξ.πξση.2/4779/2021 θαη 2/4771/2021 νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηεο
Γηθεγνξηθήο εηαηξείαο «ΟΔΚΔΙΖΠ-ΡΠΗΟΥΛΑΠ & ΠΛΔΡΑΗΟΝΗ» θαη ηνπ
Γηθεγνξηθνχ γξαθείνπ «ΦΥΡΔΗΛΖ ΘΔΦΑΙΗΓΝ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ»,
Ρελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΥΘΥΗΥ1Ο-2Υ1)
Ρελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΤΚΥ1Ο-0ΙΜ)
Ρηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
αλαιπηηθφ απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθφ ηεο Ππλεδξίαζεο,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ
93 θαη 281 παξ. 3 ηνπ Λ.3463/2006,
Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί
ζαξάληα ηεζζάξσλ (44) παξφλησλ κειψλ θαη ηξηψλ (3) απφλησλ, ηνπ
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επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ» θ.Θαιεηνχ Ξφηζνπ θαη
ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θ.θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά θαη Θσλζηαληίλνπ
Ρζνπξνχηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ςήθηζαλ :
«ΞΔΟ» είθνζη επηά (27) Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ,
«ΞΑΟΥΛ» έλαο (1) Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ν θ.Πάββαο Θαξαηαπάλεο,
«ΘΑΡΑ» δέθα έμη (16) Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ήηνη νη επηθεθαιήο ησλ
παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο θ.θ.Φψηεο Σαηδεδηάθνο θαη Γεκήηξηνο
Θξεηηθφο θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ.Η.Αθεληνχιεο, Λ.Γηαλλάο,
Π.Γηαθνζηακαηίνπ-Αληηπξφεδξνο Γ.Π, Γ.Εαλεηηνχιιεο, Δκ.Θαδνχιιεο,
Π.Θαιαζελφο, Η.Θνξσλαίνο, Κ.Ξαιαηνιφγνπ, Αγ.Ξάιιαο, Γ.Ξφθθηαο,
Κ.Πηαπξήο, Γ.Ησζήθ-Γξακκαηέαο Γ.Π, Ξ.Ξξνπζάινγινπ θαη Α.Κπηιηά.

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ππ’αξηζ. 89/12-02-2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

ψζηε θαη’ εμαίξεζε, ηφζν ν εμψδηθνο φζν θαη δηθαζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο ππφζεζεο
ηεο απφ 28-02-2018 «Πχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ζεάκαηνο ζην δεκνηηθφ αλζφθεπν πιαηείαο Οίκηλη Οφδνπ»
επί ηεο Γηαθήξπμεο αξ. πξση. Γ.Ο. 02/8139/24-01-2013, κεηά ηηο σο άλσ ππ.
αξ. 47Α/2021, 47Β/2021, 47Γ/2021, 47Γ/2021 θαη 47Δ/2021 απνθάζεηο ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ηφζν επί ησλ σο αλσηέξσ εθθξεκψλ
δηθψλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ξεηξαηά πξνζθπγήο κε αξ.θαηαζ.
ΞΟ24/28-01-2021 θαη αίηεζεο αλαζηνιήο κε αξ. θαηαζ. ΑΛ03/28-01-2021,
πεξηιακβαλφκελεο θαη αίηεζεο αλάθιεζεο ηεο εθδνζείζαο ΞΓ 457/-1-02-2021
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, φζν θαη ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Οφδνπ αζθαι.
κέηξσλ κε αξ. θαηαζ. 28/26-01-2021 κε αληίδηθν ηελ εηαηξεία «ΖΣΝΠ & ΦΥΠ
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ» , σο θαη θάζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο θαηά
ηνπ ΡΚΔΓΔ γηα ηελ είζπξαμε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο,
αλαηεζεί κε εληνιή θαη δηθαίσκα θνηλήο ή ρσξηζηήο εθπξνζώπεζεο ηνπ
Γήκνπ Οόδνπ ζε δύν έγθξηηα Γηθεγνξηθά Γξαθεία Αζελώλ,
κε
αλαγλσξηζκέλε εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλψζε αιιά θαη εκπεηξία ζην ηνκέα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, θαη δή:
α) πξνο ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία ησλ εγθξίησλ Θαζεγεηώλ
Γηνηθεηηθνύ
Γηθαίνπ
ηεο
Λνκηθήο
Πρνιήο
ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Οέκειε θαη
Αζαλάζηνπ
Ρζηξσλά , κε ηελ επσλπκία
«Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο
Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» Α.Κ. 80099 Γηθεγνξηθνύ Ππιιόγνπ Αζελώλ).
β) πξνο ηελ Γηθεγόξν Αζελώλ θα Θεθαιίδνπ Φσηεηλήο ηνπ
Ηνξδάλε, Γηθεγόξν παξ Αξείσ Ξαγσ-ΠηΔ (Α.Κ. 16635 Γηθεγνξηθνύ
Ππιιόγνπ Αζελώλ), κε κεγάιε εκπεηξία επί δηνηθεηηθώλ ζπκβάζεσλ από
ππεξεζίεο λνκηθνύ ζπκβνύινπ ζηα πνπξγεία Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ ζε Ν.Ρ.Α. θαη
κέινπο νξγάλσλ επξσπατθώλ θνξέσλ δηνηθεηηθώλ δξάζεσλ.
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Ζ ακνηβή θαζνξίδεηαη σο εμήο:

Γηα ηελ Γηθεγνξηθή εηαηξεία «ΟΔΚΔΙΖΠ-ΡΠΗΟΥΛΑΠ & ΠΛΔΡΑΗΟΝΗ» ζην
πνζφ ησλ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (19.500,00) επξψ πιένλ Φ.Ξ.Α
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ νγδφληα (4.680,00) επξψ, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ
είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα (24.180,00) επξψ, ζε βάξνο ηεο
πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ Θ.Α. 00-6111.0001

Γηα ην Γηθεγνξηθφ Γξαθείν «ΦΥΡΔΗΛΖ ΗΝΟΓ.ΘΔΦΑΙΗΓΝ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ»
πνζφ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (19.500,00) επξψ πιένλ Φ.Ξ.Α
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ νγδφληα (4.680,00) επξψ, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ
είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα (24.180,00) επξψ, ζε βάξνο ηεο
πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ Θ.Α. 00-6111.0001

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΥΠΖΦ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ
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