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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση aπόφασης "uτ' όρθρο

1.

Ν

34fi3/2006

Σας γvωρlζουμι: ό 11 ΕΠI της προσφυγής rης ΕΛΚΥΠΗΣ ΑΓΕ . κατά π1ι;
σιωπηρής απόρριψης εκ. μέρους του Γι::νικοίι Γ r>c:μμαιf.α Περιφέρειας Αnικής
της από

20-5-201Ο

και μι: αριθμό πρω ι

της εταιρεiσς aυτής κατά της

19753/11413/20-5-201 Ο προσφυγής
92/6-5-2010 αποφόσει.~ς της

υπ' aριθμ.

Δημαρχιακ;Ίς Ετrιτροηής του Δήμου Νίας Σμ•jρνης, η Επιτροπή του άρθρου
152 του Ν .
346312006 Νο~ιορχισκής Αυτοδιοίκησης Αθηνών

Πεφαιώς/Νομαpχιακού Δισi,πρίσμστος Αθηνών, εξέδωσε απόφαση. η οποία

διατυπώθηκε στο υπ·

aριθμ

13°f3-8-2010 :Θι::μη 5") πρακ1ικό της,

απόσπασμα του οποίου σας αποστέλλουμε.
:ι .

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης στον οποίο κοινοποιεlται το παρόν παρακαλείται να

φροvriοει για τrι δημοοiει:ση ;ης απόφασης της Επιτροπής, με τοιχοκόλληση
στο Κατάστημά του με αποδεικτικό ενώπιον μuρτύρων, ω οποίο ~οι 9α μας
αποστείλει . όπως προβλέπεται από τις δια rc':ξι:ις ~ου άpθp. 153 ιωι 284 πσρ . 2
του Ν .

346312006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΙΛ ΑΚΟΣ
Κο ινοπο ίηση :

1 Δήμο Νέας Σ μύρνης
2 ΕΛΚΥΠΗΣ ΑΤΕ
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EMHNIKH ΔΗΜΟΚΙ>ΑtιΑ
Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚ ΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ~ov άρθροu

1S2 τοu

Ν.

3463/ZDDii

Νομαρχιακού Δι<φερiομαtος Αθην<.Ον

ΠΡΑΚ'ΠΚΟ13

Σπιv Αθ:]ν:ι σι',μερσ 3 Aιrynι)ιr.oιt ?CI Ο. r,~ιέ~α τp:τη και ώpσ 10:0Οιι.μ. και οιο
~αι:iοιιιμu πι~ r~oιΦc~CLJlζ Απ:κ~ς. ΚατF.κ~••l ~ι;. κατ6rιι·, Π(ΙΟιJκλr1ufω; ;ου Προέδρου.
συνεδρίασε •1 αnό τα όρθρο 152 τοιι rι 3453/ϊ 006, rφοβλεnόμεν·1 Ει/iικr·: Ε;ιιψuιιr. τοu
Νομιφκ•.α~ού Διαμερίσματος ΑΗη~ι:ιv ΤΙ)ς Fvιαίας t~σμαρχια κ ή ς Αιιτι)διοί•ηcηc Α9ι~"ώ·, Πεψuιw;,

•ιuu σuvκροτήθηκε με tην ιιn'αρ. ~491/>980/7.5' lO:O σιιι\Φrιση του Γε-~ικ:>ύ Γραμμuι~α
Πεpιφ!tρ~ιας Απικής (ΦΕΚ 73j2010/Τ.V.Ε.Θ.Ο.ι\.) και <(:οποπ<'>ιήθηκF. με tιζ υιι.αρ. 9682/3608ί18-3-

2010 (ΨΕΚ 112/2.010/Τ.Υ.Ε.Θ.Ο.Δ.) και υπ. aριθμ. οι~.20943/8855/20ΙΟ (ΦfΚ195/1·6·2010)
αποΦάσει~ τοu ΓεVIJ(Ou \ραμματiα ΠεριΦέpΗα' Απι<ής, αποtελοίιμενη από τοιις:

1. Θεόδωρο Ιτpιλάκο. Πάpεδρο ΙΟΌΚ., ως Πρόεδρο
l. Ηλl.α Γεωρνίοu, ΔιΜr,γι'φn ΑΗΓΙvο:ιv, ιιις αvαιιληρωμαrικό μι':.~nr, του Δημιiτ~ιοu Παξινού, u
οποίας δcν nαρrστη λCγω κωλιίιιοτός tοιι

3. Αγγελή 1ύΙJμQ, Δήμαρχο Αυλώvας, ως ι.lλος.
Στη σuvεδplαση σιιμμετcί)(ε και η γραμματέας rης Ειδικής Ειrιτροπ~ς Πηvελόιιη Ποιιαδοnοι'ιλο·.ι,
·Jιιάλληλος της Περιφέρειας Αnικής.

Η Ειτιτροnή σuζήτη:ιε, ~ύμφωvα ~ε τ~v ημtp~ι:ιια δ ιάταξrι, ης naρaκι'ιτω nρr.σφ"yf.ς κστά

r

αιιοψάι.ιt>ων :ou ~νι•οu Γραμμαtέα Περιφέρειας Απικήc.

ΘΕΜΑ

S.

ΠροσΦυγή της ιtαιρεl.ας με τηv εnωvuμίcι

•

ΕΛΚΥΗΗl Α.Τ.Ε. ι> κατά -rης σwnηρήζ

αnορρίψiως εκ μtρου~ ταu ΓεΥικοίι Γρcιμμα.Πα ΠεριΦέρειοι~ Απι•ή<; της ιmό

20·5·1010 και

με

αριθμό nρo.n. 19753/11413/20·5·1010nροσΦuνή~ της εtαιρείοι~ aιJt~ς καtά tης υπ' aριθμ. 9'2/6·
5·ZD10 αποφάαtω~ τηζ Δrιμαρχιακής Εnιφοπής <ου llή ,.ιου Νέας Σμvρvη~ .
Η Επιτροnrj σrιχικι'ι διι.ιιιίuιwσ~ ω fμrψcθΗ;μ<: L·1C. οιινf.δρlοσης ιιfοο ο ιrιv ιαιιυόμ~••: uιιό

το άρθρο 152 no~.2 ιCΙJ Ν.3•163/2006 ιt~J()Eitσμίa των 30 rι~ριi:ν • c~6ομ~νοu Cιιι, η κριν<ι:.ι~νr·
ΠΜΟΦ~ν'i , npωτο(ολ~ήθ1κε ο το uικε\ο βιβ~ίο ιη•J Ψ· Ιουλίου 20:0 και με αρ. ιψωι. 268 . ~·-ώ η
σιινr.δρίαση ιι~αvμcηοιιuι~iιu·. οr'ιμ~μα, 3·8·2010.
[vώτιιο• της [ιδικiι~ εrιι'.Ι)QΙΙiι~ ιιr.ιι.ι~r.;ιrι tK ι.t~J,ΙOU( ιr·ς n.κ..>ιJιr.r. Λ.Τ.ϊ. 1.) κl.)r, Ιlλιιiδrι; Η.
προζ ΙJΠ<'>Οιήμιξη τηr, προσΦΙJνής.

Λιιό την πλεuρά τοu

Δι'ι,ιu•J Ν

Σμύp•ιr.r, ιιαοέστη ο <Cζ

Λιηιια"rόιωυλυι;. όιruθuvτής τωvΊεχvικώ'J Vιιηρeσιώ•J του όήμυυ.
Η Επιφοπή, αΦο:j άκοuαε την παρουσιασθείσα ι:-νώιιών πις iνν~αΦη εισήγηση τοu
Προiδροu αu .,·~ς (Jlι c~Ετασε τα uπάρχο~τα στοιχεία tou Φακέλου, αποΦάνθr. κc τα εξ ή(:

Η φιvομέ'Ιη ιιρcσΦuνιΊ nρ~.πf.ι ·~ο i!F.ωpηθf.: φτιρόθεσμr, , εΦόσοv, η προσφu•ιι'ι ενώ;ηοu

!O:r rcvικού

Γραμμαrξα καιαιέθrι.κι:: ι ην

Ιt(ΙCΗεσμία~ ΠΟ~ τιpοβλιiJt~ι

2C·5·J010. fΙIOIJF.vω~

r, rιr.ιριίvριιΦος 2 ιQU ιίpθρ~J lSO

σΙJvάγεται η σιc.rιιrJι.ιή απόρpιuη, αuμrιλ~ρ..;;θrικ~ ~η·•
Ειιιτροl\ιj~ αuκr'ιΟrι~~ τη•ι
άp9ρο

η άπpακrr παp€λΗι(Jι]Ι'1( ιιηνιnίαι;
IOU ~.

21·6·2010

3463/t005 ,

r.ι:ιύ li]V •3)\ΙJία

και r: πμuοΦuνι'• ~vt.Or\wv ;r,ς

9·Y·2.UlU , δηλαδή ~·ιτός της μηνι::ι(ι.ις ιψοQtσ;ιίaς που πp·:>βλέrιξι το

lSl tOΙJ Κώδι~α Δr\μω'J και <οινοτήτωv .

Ανιt·=>Dβικ6 μr. το παραδrιςτό, τη νο,ιικ~ <οι ~ιιnιαιττικr, βασιμnτ1το'ι f'1~. λr.ιc~έrι τα
ιια~ακ:Ίτω:

Στις <:~χF.τικf..;

/) ιαt:Χξcι~

του Κωδικα Κατaιπασης Δ~ ιιι'Ιτι κr:ιν και Ι<οιvοτι κι~ν ιJ;ιι:ι~λ.~λ:Jν

3S!!4ίZC:J7j π~:.ι ~.χF.ι ~ Φομμαvri fν rιροιι;ηιtuω ιψuβ~.f rωvπιι το F.f,ιjr,:

;.,

.,

"

"

Ί

Άr>θr.ο ~~

Ένκριση ~οΙJ οιιοτελf.σματa~ τ1ς δη μοnραοία'

1. t-

δημοιτρα::ιία δ~v aλοκληpώvΗcι•. τφιν εyφ;θεί τ,.,

~ρο'ίcτα,ιένη αρχή.

~- ~ δια5ικασία

;:r.v

απn.fλΓ.!ΙI•"'

τη:

από τηv

'i και το αrτοτέλ('σμα της δημnπρ<Ιαlας a~ιιpωvεt3ι ιιρι•ι σκό

Ικ/\(')ση της κaτακιιρωτική' αrτόόασηr, με αι:ιcλ-~νημ/.ur. αnιiΦΝΙ'!') της nρ:)ϊστα,.ιέ"ης 3ρ~ή~,
ε·,ύι κΝι η ικδοθεiσα απ.όΦασr, κατακίφωσης ct•α<ι:ιλείται αnδ tηv Ιδ:rι, Jt:)ΙV αnό τη σίιvαψη της
ιιιi;~βασrις, εΦόο~v ~υνι;ι~χη ~στω και ~ιία aπό ι~ ακόλuυθf~ ιιF.pιπtώc7ει': α) Κατά τr. δ'.tξaγωγή
:ου ~ιαyωvωμού εμΦιλσχwρηuιιv ιιuραβιu~.>ξι<; ιωv <~ψένω•
διακήρυξης, οι οιτοίξ~ ειυιpξάζοcη :ο αιιοιι!λεομα της

διατάξεων ή τω·J !ιρων της

δη~ιοn~ασicις και δr.v JΙΙY!I(Jn(ιv

ατ:c κατασταθούli α.\λιώ~ παρ:) με ι •ι ν ακ~ρωr.ιη ι ου αnοτελ~σματcις

:>;

';C!

Η σι<c·•φικιi ιφnι:φ;:)~ά

:ου τελικού με;οδόιιΙ κpίvειαι μη ικανοιιοι•ιιική νια τοv κοjpιο :ου έpyo\J. i.τηv rτ(ρίmιι>nη Νιιτ:'j,
γιr;ι 1ην ακ·jρωση QJ'\Il',τEίntι γνώμη
ή από τ~ οποίο εποJΠε•jεται
:Jrαv

w.o c ικείο

1·::>U τεχνι<Ο'J Σ'JμβοuΜου το~ Vrωυμγ~'~υ ΟΙ() Ocrcιi~ ωτr\γι:ταc

1 αναΟέτοuc:σ αοχr':,

ή το :εr"κό ::ιιψβοr'ιλ .ο :ι·.ι; rlcκf ί~(, ιιεpιφf.ρειας,

Vrτο·~ρ'Ιείσ δεν uσί01αται τεχvικ:>

au μβοtλι:.ι

κ :.ι. ό ·.αl.' αν::ιθέτοuσες αρχέr,

rivc:. ι

οpγαvισμσί τσπuοή~ αυ~οδιοίχηοη~ Α' και Β'
βαθμοu ή ενώuεις ή νομικά πρόσωπα τω•ι
σργcινιομών αυτών. νί Ο συναγωνισμό~ δι:ν uτι:ιiρεε ~nαρ<ής ή ιιπάρχοιιν βάσιμε~ eνδ~i~ειr, όtι οι
διανωvιζόμενοι συvεv\'ο~θr.καv για να αποΦύyουv τον ιφαγματικό σ•Jvαγ:.Jνισμύ Σ~ ιι~ρ ίcrτuοη
<Ικι>pωοη( τnιι αιιnτr λf.tψnmς της δημ!~nprιι1lrt( ή α•Jάκλησηc τη~ οχeτικr,ς
σ~νεvvόησης τωv διαγωνιζομένων, οι σιιvεvvοηΟέ\Γtε' αrτσκλεiι.ιvιαι

αrιόψιrΙΙ1<; λόγοcr

αιιc τη•• καθ· σιονδήποrε.

τμόπο σ·~μμ1οχiΙ στην εκτέλ~ση ~ου προς αvάθεαη ~ργuυ και κ ..ε:ταc εναντίον το~ις •.ιπCΙ~ρr.uιτιχά,
με ιφωτuβuuλccι της πρc'ίατ;ι:μένης cι.:1χής, η ιιpοβλξιιόμε•·l από τις κείμevις Ιi·.rιτ:'ι~~ος πειθαρχική
δια6ικασί:ι. 3. Η ιφοϊσταμέvη αι:χή μτιορεί, ~ αιτισl,ογι)μι!vη σιιr\rΙ>cι"rι ιη~. αv διαπιστώσει όη
εμφιλοχώρησαν λάθr: ή παpcιλείψεις κατά τη διαδι•πc:rι ιου ΙirιJγω•JΙσιJοcί, •ια α~υρώσει μερικά t'l
δtαδικι.ιοίu ΤΙΙ~ δrιμοιιι;ιασίας ή νcι cιναμο.~φι;;σ~ι ιο αποτtλεσμα της ή να διrιτάi,ε. t~v επαvάλ~ιjιη
~η~ από το cιr,μείο

1cou οu·.ιελi.οtηκε to λάθο~ ή η παpάλεΦ1- 4. Η ιt!'Ιr.Ίσταuένη αρχή μπορεί με

αιτιολ.cyημs·•t\ αιιόψαurι ι η~ να αvακcιλlσεο τη

διακήρ~>f,η

tno

!"ιια~ωνισμcιJ, σΕ ο;τσw6ήrτuτ~

:πάδιο ττ:ς δ.αδικα:ιίαι;, αν δεν έχει ιτλ!ον ε~διαΦf.ρ~ν rττ'1V εκτέλεcη του tργοu, i1 rφοκ~ι).ένου να
~ημcπρrιτι\(Ιf.Ι rιόλc
ιc,; ?.ρ•1 n JΙf φο;c~ιιcιίη;:ιη των αρχικών DP(J;,V (J ··ιι ιu καωο•ε~άσει με
αrιοιο·Jδήrτστε
άλλο νόμψο τρόπο. Η rτροϊcταιιένη αρκ~ μπορεί επίσr,~. ~ι ε αι ηολογ1μέv•ι
.~nιlφrιnη rης,

vn

αυακαλ~σεt τη διακ~r-.,~η ~ncι hcαγω\Ιcσμοίι, α\' η ο~·Jβαση δι·ν ~XF.c οcιvαΦθf.ί ή

Ι.;ψ <aταιπr.Ι J!!.βrιοο όη

l'.r.v

nρόκr.ιrnο ~ο π•.JVαφθεl μέ:rα σε διιίοιrιμα δώ5~κο:>

(12)

μηνών από

rη~ ημέ~σ δηιιnσίωcης της διιtκ~pοJ~ης ~ δF.κ~nκτώ {:ι>) ι-.ηνών, στις περιrτ~ώu.::ιι; διαψ..ι:vι.σμο.) με
cφof.:rιι.,oy~ ~ μF. εφαρμcrν'\ ωιι ~uιΗr\ιιστcς cφnc~ψοpάς ο. αυ rτcρ~\αμβάν~ι μ~λέ ι η - κατ::ισκ~uή.
Το α~ciuωr, rφυr:'{U(cμ~vu tδιίιJrω δ~ ν frJ:αpμι\ζΗαι στην περίιιτ:.ιισn εφο:ιρμο'Ιής του συστi)ματ:>~
cψouΦupu~ για cιιν :ιξιοιιοίηurι uκινrμ;,.ι•, :.ιιιr.ί το' ερνοΜrη ,ιt τ~ nο'ιστ~ μ ::ι της α•.ιτιrταpuκής,
κα&ώς και ωv co.: ο τ:)μα:ο~ rι~οοΦuρ:;ις rιou ιιεριλαμβάνrc :"] I' rrrιc<~ r Ωλ ι κι', ::ι.ι1τοχρη μα~ υ δ() cηοη
tρ·{cu, μs διάψο.ι;ια

uu cuλ'l..uvμuιc:ι. •

ι\!ιό τα στοιχεία τc;u Φ::ικέλσu τη~ uποΒtσ~ωr; ιφοκiιmι>υ ~τα παpcr.κάrω
Ο Δήμο' Ι~(ας Σμjρv,ς, μ~ τη·. από Μά~η~

2010

:

διακο;puξ•i ':συ, ιψ~κ~ρ.,ξε α•Jcιr.r

5ημ~πpασία για τηο; επιλογή αναδόχου •ιια ηv κατu~κ~ι.οr'·. ιοu έρνοu «1\νό:τλrιnη Πλαrtί!'ιt,
ΚpιJοnστόμου Σμιiρνης", προίiπολογισμr,ι! ϊ..8UU.OOO ι (μ~ αν:χ()ει.i.φηση κα: Q.Π.AJ.
Η ειιcλογc'ι uvc:ιδόx:>u θ::ι yι,.ότα' ·,.c( τη•ι •<ανοιχτή δ1ιιnnραοία• της τιε:>. :χ τuυ ύ.μθρο·J

3669/;)8.

Ως σvσιημu ~ :ιe>βολr'ις

3 \J.

CY!V ο :kΟ\'Ομικώ•J rτpoσΦnpιJιv r;p(ιr.-ηkE ΤΩ cc)σ:η]-α :φ<JσΦορός μ~

Εnί μiρσυς πouι;ou;u ~κ;ιιο;ι.:οrις καιά ομάδεζ τιμών ι:ε σctμ::Αrρω~ιέν(') τ.ιιολόν•.:> ομαδοιιοιημivων

τιμr.iΝ 1ης Υιιηpεσία~ με έλενχο t:,jV ε:τ: ι-.έροuς ιιcσοcτών ~••ι:ι.:οηr. (r'ιρΑρΩ ~ ~αρ. 4 ~Ν. 1418/84Ί
~αι άρθρο

7

ιt.δ.

609/!!Sj.

C'JOίJ ως φιτήριl'! ·~ι ::ι tηv ·::ΙVά!Jεc·] ''1~ οί '.ψUtH)I; crr.iσθr,κε η καμnλότtpη

:J

τι~.ή. κατr'ι τοιις οrιcμο•:ις 7~·J άρθpου ~6 ~'· 3669ί08 (ι'φθρα
<C!ι :4 ης διιικriρu~•l,i·
Ο διαvωvισJ-ός διiξriχθη ην 13/04/<Οιο. έλ(oJ\nv δΡ ~ιέρος ιιc'.Γt~ [5~ φyοληπιι•~ς
~πιχειρr.σει~. με7α(ύ 1ων ο:οι:~ίωv ήταv και η ιτpοσΦεύνc Jσα

.

ί

Με

το από 13.04.2010 Πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ΙΝ~fif.ιξ>. ως f'.j)O:Jωpιvή

μ.-;ι;δQφια τηv nροι;41εύγουσrι, \1( ι;ίοο ποσοστό έ κnτωcης
Κατά

fOU

ως

ά\ιω

nι:αιι:ηκού

δε\'

11.2%.

ασιc r; θηιc.uν ιvσtάc.εις

εκ

μ/.()Ωιις.

rωv

λcυ~ώ.._.

διcι.νωvιζομί:νι•ν.

'vlε :ouιt' aμ.ιψωι . l~':i4S/:::!.US.Z~ :u έl'νραΦο του Α.•Jαιτλι;ρω:ι'ι Πρ::>ϊιιιnμf.vοv τηςιJίσης
τεχν;κu•J VΙΙΓJΡ~·::ιι.ώv ι:.ιυ Δ~μοι.ι Ν. 1μύpv1r, • 1 n~nσφε·.'ιvουσα ενη·J~ρόιθιικι ι:ιιι ι.κδόθη<c η un·
αι:. 92/2~10 ιηι6Φ1.1οιι ιιι~ ~rιμαρχι<ι-<ός <πιτρι;πι\ς. την οποία ~αι nαuιi).uβ.- υι,(:)ημερόν (δηλ. r~ν

13.05 .2010).
Η ;φcοΦεuγσuοα ισχυpίζ~ιυ ι όη

,η

ΙΙημα~χιaκι' Ειτιτ~:.ιιιι'ι μ~ ιι~·· ιv λόγω αιτόΦιισ~ τηc

κarό n~lιβαο~ οuοιώδσvζ rurιou ;ψ;διαδ•.κauinζ (όpθρnu

2J Παρ. l (3

,

Ν . 36C'9ί08), κι'ιμυζε όγο•!Ο

τcv vnόψn διαyω'JΙσμό και εvi φινε ιηv διεξαγωγή ε ΙΙQ\'CληιmκΩίι με τους αυτο(ις ύρουr. μι. τη•,

μη νόμιμη αιτιολογία ότι η « μέρου~ τ1ς nροσQεvyουσσ( t.τοφείας rιροcΦερθιισα iκnτωσ•J ήτ:ι,·
ι ι:φιj, καθ όσο'J σc διcι.γων1ο μ6
ιιαρ(μο ιοι.ι !~γ:v (<•Ρ:Jιirtλαση Ι Ιλατιίας Kupύl.λouι·; ε ίχε
ιφοιτφεpθεί έκnτwσr

5>%.

κατά τη~ ωr, ι\'νιοι πr.άιεως, η παιpεία ιιι ιηv t;ιωνιιι.;ία "~ΛKYl ~Hl Α.Τ .Ε. "όσ<r,::~ε τη"

αnό

20.05.20JO.

μ( n ρ

npωτ.

197~:1ill413/2C.05. 201oJ πρcσΦιιγή

Γοα·,ιμστiα Πφιφr.p! :ος Απι<ής, cπί της οποία\ υ :ελεuταίος
ιφοθεσμiας του άρθρου

TIJY

15U

ιtαp.

2

Ν.

3463/06,

rεκμαφόμεvη αnόρριψη της ως ιivω ιιροοΦvyής ιφοοtβαλc

Η με αρ•.Οι;.ό

εvωιο::ον

του

~ν.

μf αποτέλεσμα vα τεκμι:rίριται η απόρριψή τr,ς.

γίν ει δειcτt, yιa το ιις ::ιοόλοu θ ο υς ειδU<ότερτι λ6γcιις

l .

~'1ς

!'ir.v αποφάνθηκε εvτ:.ς τιι~ μηvιa\ας

:

J.:C

την παρcvσα και ζήτψτc νrι

S2/2010 aηιJΦαση t<J< Δημαρ~ιnκι'κ Εnπpοιτής, εκδόe•ι• ε κατά ιτaρόβαση
, διότι δεv προηγήθηκε η κa:u νύμu uιταρο.iτ ητη yvι<ψη T·~U

οιισιώδο•Jς τύπου της διαδιο<ασiα<;
αρμοδίου Τεχνικού ~υμ!)cυλίοι.· .

2.

Η :οφοσβι:rλλομέvη αιτόΦαοιι ~!οfΙF.Iται νομίμου ·:ιι<ιuλογίας, διότι ο μόνnς λόνος που

r.πικ:χλείται για τη Οεμελίωt~ή ι<ις, f.ίvοι το πολύ μικρό πcσοv.ό ε~πτώσ~ως, ιιf, ιιι'ιγ~pιση μc tην
nροσΦεpΟείσα έκτττωοr. στu 5ιυγωvιομό γιο. rη'' Αvι'ιπλαcη Γλατείαc Κιφύ λλnιι .

11

τφοσΦcύγσυσα UΙ(;)σtηpίζει aχετι<ό όtι

, :ο έp\'Ο nov ~.~φcρό. tι)v Αvάηλαση Πλατείας

Κaρύλ.\cυ • ο~ καμία ιιερ\ιrτ-wοη δε·ι l'iv<>ι nιιοειδ~ :.ιc το iργυ <·1:; αvα'Ι'Ιλάσειοι<; της
Χρι:οοσtόμι;v Σμι)ρvr,ς

.

διότι οιο έργο

fl.\ατείας

nou α φορά την Ανάπλαση της Πλατr.Ιας Καpύλλον, w

•ύριο μ έρος t :.>ν ειcτιλισυ~ων ερναοιών ε ίναι ηλικ~ρομr, χ::ινολοyι·<tς

,

~"λouρr1rtς και ψγuοίι~

μόνωοιις και οι~γάνωΟι)~. όπου το πtρ:θι>ιρια προσΦσράc ~κιιrιiιοεων ε:·<αι ιtολύ ~γσλύτεpα ,
ενώ

c '<~·μιu~ Qyκ()ζ ~ων ε κτrλι:στtων οτα rtλ=ιίσια τcιι ειι\μu)(Ού έργοu r.ργrιr:ι6;•.,ι εί'.•αι οικcδομι<~c;,

γιlλ ιις οποίες ω. ιτφιθ~ιpιn ιφnο;j)οράς ε:ατώσc•.ο>ς cίvιιι rιεριοrισιιl-Jn.
Λιιίι ω ιιt:μι.tχόιιF ν<1 ι ης nρ:>σβcι.λλc;ιtνης :ιιωψάσεως της Λ11μaρκιaκ~ς Lrιιψυιιής κcι ω
στοιχεία tι:u υ:ιηι;~ΟiiικιJι: Φα•i.λου , nροκ•.:ιnτει ότι

.

καηί ιιrφΔβαΩη των πpοnu~·ααθε~ώ·.

δ:ατάξεwv, δεν ζΙ)tι'ι θηκε nρο~γσυιιivως η γvώι-η τοι> αpμ~5~οιι -f.λVικοίι Σuμβοuλ[υυ

, ιιιομέ•ω(

η αnύΦaοΊ ~·δύθι)κ~ ~ατά Π(φά~πση nιισ•.ι:>δnuς τjrιου 111ς 15'ο..5ιr.~ο(Qς <οι v:σ τον λόγο αυτό .

. r. nρ<~c!Υ.ι.\λομένιJ :ιnι'>όrιαn
1604/2005 wιό « Ι.ΙΟΜΟΣ »).

:ιου νcι.ιίι-ι,ς ιψc-βο.i.\λξ ιιιι O.i'tό tΓ.'Ι rτpor.φ.,;γouaa
•αι α~υμwιέu (βλ. 0\:Η:<ά Στ Ε
Εξόλλο~

,

I Hl9/2009 ιαι

είναι μ:ι ·'ό-~.μι;

η ιτρυσβ{Ι.λλnμf.νη αιτόΦαση ~ίναι >Ιιtιολcνημ/vη rτλημμ>.λώς διότι στ<> u κεl\ιικό

,

τα <.n:cιχεία

Αvό:πλααr1 Πλu ι€ ία.ς Κα~ύλλοιι

nρόοφιψο

aιι1ής δεν ο.νa:Φέpcνται, αλλά ο~τε ~αι από τοv ιιn ηpε·::ιιακό Φό•F.λΟ npnκ•jrιτouν

εκr.Ιv=ι που καΟ;στοίιv τu ι μ γι> ιιοιι αφορά την

σuνκfΙιτικά mr.ιχflo νια v' aξιυλuγιιθ<ί 'ο ι::ιτοτέλr.nιJ(Ι τηc 5ημcπp:χσία~ ιισu α<:ιορι'ι τηu
KOIUC<fυι) \OU ιρyΟΙΙ «Αν~nλcι.ση Γ\λατεία~ ΧΡV\JΙ)ι:>ιόι,οιι Υμι'Ι~Ιt1ς >• ( ·3λ. DΧ~t'.κά yιa ην tupε:a

. αι.λά
, 1262/2009 ,

διακ;>ιτικ'i ~uχ~p~ια 11ς Πρc·:στaμt·Jιr, Αpχι'(ς να ιιη·J E\l<~i·JιΊ Ίι~ ~πnτi.λεaμα 5η•J:;ιψ:.ισίας
•~ι για τr,-; ι;:ιοχp~ωοι1 ι:ιιτωλ:γίαr, τηr, c-χr.τι•~< ~nοΦάσ~ι.;ι; οι

YrF

75~i2:J10

6~'!/2Ω:J7 κλπ aπό • ΝΟΙVΟΣ • ).

Ync !a δrδομt ~α οι>τά η κpι'Jόμενη nροοΦυv-·ι npέιτη vα γίνει 6e~ιι': .
Γ·.ο. τour, λόΥΟΙJς nιι1nC~,

n

Εnιτρ.~rιή απσ~(~f,τοι cuόΦ\>ΜΙ την ιι~· α~.

rο:p(οΗnκόλλοιι

<<.ιι:ιθέ:Jεω, 268/9 ·7 ·201.ιJ Π(Ι<>JΦυγιΊ της ΕΤ!ιΙDεlας μt f1V ΞΠω<uf.i:'ι «ΕΛΚΥΗΗ Ι Λ.'i . Ξ. » <<tτά Τη ζ
σιωιιηρι'ζ αnοpρίψεως ~ · μl;~r.ιις τnu Γr.νt<ού r pα•Jμα:.;σ. ΠεριΦ~ι>ηο-' Αττι~~\ της αnό .1.0·5·2.010

:

:

κuι με α;Jιθμc τιρωτ. .191.S 3/!14;3(2C·.S·7010 nροσΦ.Jν~r, τηr, εταc:>eία<; o.u•.rJ~ κuι c:κι;pώ·ι~ι tiΙV μ~

αριθμό 92/&·5· 2U:.U αnόφαc;η της Δr,μ:χρχιι:ική' Εnιτ~οnής τcu όr',JΙOLJ Νί ::ις Σμ~ρ·vr·ς.

Κατά της no.poί•crας α~όφο.σης χωιΊF ί πpoaΦJY•i ~vιί;ιιιο·· ωιJ αμμο5ίου κατά nεpίπτωσr,
Δ:<α~ηpiΩu κατ n-,,F.rιn 1~' nop .4 το~ '-1.3453/Z~oCE- & ~·Jιό<; ι φ; npοβλεnt-μενης c:)(ετική'
n~οθεσμί~ς.

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ

θΕΟΔΩΡΟΣ ΣfΡΙΛΑΚ ΟΙ

Η ΓΡΑΜΜΑ.ΤΕΑΣ

Μ ΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΙΙΟΥ

