
 
 
 

 
 

  
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     29/12/2011  
  
Αριθ. Πρωτ. : 14872 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-29 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 153/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Ανάθεση µελέτης για τοπογραφικές 
αποτυπώσεις  και ψήφιση σχετικής 
πίστωσης». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
14321/22/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 5) Νικολόπουλος Φώτιος 
6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή              2) Κόντος Σταύρος                              
 3) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης και του 
δευτέρου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τα αναπληρωµατικά µέλη της 
πλειοψηφίας και µειοψηφίας κ.κ. Λαζαρίδης Πέτρος και Πλάτανος Ελευθέριος 
αντιστοίχως. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 5ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε., βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, συµφώνησε να 
συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτουµε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14617/21-12-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο  του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Γενική 
∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  , «Lγια υπηρεσίες του πεδίου εφαρµογής 
του Ν.3316/2005 (µελέτη και παροχή υπηρεσιών) τα ισχύοντα σήµερα 
χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.3316/2005 και του άρθρου 209, του Ν. 3463/06) «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114Α΄) δεν υφίσταται καµία τροποποίηση, οπότε η 
µελέτη για τοπογραφικές αποτυπώσεις µπορεί να ανατεθεί απευθείας, κατά 
παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών (Ν. 
3316/2005) σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικά γραφεία Α’ ή Β’ τάξης 
πτυχίου,  εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης δεν υπερβαίνει σε 
ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ 
τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης.   
Αναλυτικά η ανάγκη σύνταξης τοπογραφικής µελέτης προέκυψε στα πλαίσια 
εκπόνησης της Οριστικής υδραυλικής µελέτης ενίσχυσης του συλλεκτήρα Σ7 
που αφορά την αποτύπωση των οδών και των υπαρχόντων δικτύων 
αποχέτευσης κατά µήκος του νέου συλλεκτήρα, την αποτύπωση της θέσης 
διέλευσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας καθώς και των στοιχείων της 
κοίτης του Κηφισού π. στη θέση που προβλέπεται να εκβάλει ο νέος 
συλλεκτήρας. 
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Κατ’ εκτίµηση και ενδεικτικά, το συνολικό αντικείµενο θα περιλαµβάνει τις εξής 
ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της Οριστικής Υδραυλικής 
µελέτης : 
Υψοµετρική ενηµέρωση των οδών Τρωάδος, Πλαστήρα, Λάρνακας, Λασιθίου, 
Καβάλας και Κασσάνδρας συνολικού µήκους 1,5 χλµ. περίπου. 
Τοπογραφική αποτύπωση δοµηµένων εκτάσεων κατηγορίας κάλυψης Ι 
(πυκνοδοµηµένη, πάνω από 200 σηµεία) σε κλίµακα 1:500, στην περιοχή της 
Ε.Ο. και του Κηφισού, έκτασης 35,0 στρ. περίπου  
Ίδρυση και εγκατάσταση των απαιτούµενων τριγωνοµετρικών σηµείων και  
πολυγωνοµετρικών στάσεων  
Η µελέτη θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 
προβλέπουν οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
515/89. 
Όλες οι εργασίες υπαίθρου θα εκτελεσθούν είτε µε Γεωδαιτικούς Σταθµούς 
είτε µε G.P.S. (Global Positioning Systems) διπλής συχνότητας και µε 
Χωροβάτες ακριβείας. 
Οι εργασίες γραφείου και η παρουσίαση των απαιτουµένων στοιχείων 
υπαίθρου, υπολογισµών γραφείου και σχεδίων θα γίνουν µε λειτουργικά 
συστήµατα αποδεκτά από τις προδιαγραφές και συµβατά µε τις υποδείξεις 
του Εργοδότη µε προεκτιµώµενη αµοιβή 12.242,10€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) που 
δεν υπερβαίνει το 30% της αµοιβής στη κατηγορία 16 των µελετών 
τοπογραφίας. (Στην κατηγορία 16 η αµοιβή της τάξης πτυχίου Α’ είναι 
40807.007€Χ30%=12.242,10€) 

1. Τοπογραφικές Μελέτες  (16) 
 

Α/Α  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ    ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ    Φ.Π.Α.    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
1.    Ανδρονίκη Ερµίδου               12.200,00 €     2.806,00 €    15.006,00 € 
     Πολιτικός Μηχανικός 
    Ακροπόλεως 130 Καλλιθέα 
2. Παρασκευόπουλος Ιωάννης     12.100,00 €      2.783,00 €   14.883,00 € 
    Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός 
    Αναπήρων Πολέµου 19 - Μελίσια 
3. Εφραιµίδης Παναγιώτης            12.000,00 €      2.760,00 €   14.760,00 € 
    Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός 

    Χαριδήµου 30 - Βύρωνας 

Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης της 
µελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις» στον παρακάτω µελετητή , ο οποίος 
έχει την συµφερότερη προσφορά : 
Εφραιµίδης Παναγιώτης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικό, Χαριδήµου 30 - 
Βύρωνας, η οποία είναι κάτοχος πτυχίου Β’ τάξης στην κατηγορία 16 µε Α.Μ. 
:13521 και η οποία προσφέρει το ποσό των 12.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Επίσης παρακαλείται η Ο.Ε. για την ψήφιση – διάθεση της πίστωσης του 
προϋπολογισµού έτους 2011 15.060 € υπό Κ.Α. 30.7412.013 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 22/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, τις λοιπές αναφερόµενες στην εισήγηση 
διατάξεις και µελέτησε τα σχετικά στοιχεία, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει την ανάθεση της µελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις» στον 

µελετητή κ. Εφραιµίδη Παναγιώτη, ο οποίος υπέβαλε την συµφερότερη 
προσφορά, ήτοι 12.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

2. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.060,00 €  σε βάρος του ΚΑ: 
30.7412.013 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 για την 
κάλυψη της δαπάνης. 

 
 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, θεωρώντας ότι η εκπόνηση της µελέτης µπορούσε να γίνει 
από υπαλλήλους του ∆ήµου και όχι να ανατεθεί σε εξωτερικό µελετητή. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  153/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
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