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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 203/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Απευθείας ανάθεση της μελέτης «“Εκπόνηση
γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο Κ.Α.Π.Η.”»
σε Γραφείο Μελετών και ψήφιση σχετικής
πίστωσης».

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αχαρνών 464 &
Αγ.Αναργύρων (εκτάκτως και για λόγους ανωτέρω βίας, λόγω κατάληψης του
Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Δεκελείας 97-Ν.Φ., αλλαγή του τόπου
Συνεδρίασης για την οποία ενημερώθηκαν έγκαιρα όλα τα μέλη της Ο.Ε. και
ομόφωνα αποδέχθηκαν τα παρόντα μέλη αυτής κατά την έναρξη της
διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 7 του Ν. 3852/10) σήμερα στις 8
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε
σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 21188/28/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του
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Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10,
παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα
Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ και 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος και 2) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

 Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτουμε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 21158/3-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος :

Θέμα : 1. Ανάθεση Μελέτης «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο
Κ.Α.Π.Η.» σε Γραφείο Μελετών
2. Ψήφιση πίστωσης

Σχετ. : α) Η υπ' αριθμ. 211/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ.
β) Η με αρ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-02-2014 εγκύκλιος 4 του
ΥΠ. ΑΝ. ΑΝΤ. ΥΠΟ. ΜΕ. ΔΙ.
γ) Το υπ' αριθμ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δ) Πινάκιο αμοιβής
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Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής (Ο.Ε.) εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης
της μελέτης «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο Κ.Α.Π.Η.» σε
γραφείο μελετών.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21437/05-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «...για υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής
του Ν.3316/2005 (μελέτες και παροχή υπηρεσιών) τα ισχύοντα σήμερα
χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3316/2005
και του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) δεν υφίσταται καμία τροποποίηση». Ως εκ τούτου η μελέτη
«Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο Κ.Α.Π.Η.» 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.
Προκειμένου να εκπονηθεί οριστική στατική μελέτη και ο Δήμος μας να
υποβάλει φάκελο στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα Αττικής για
την έκδοση οικοδομικής αδείας με τίτλο «Ανέγερση Δημοτικού κτιρίου
Κ.Α.Π.Η.» επί της Λεωφόρου Δεκελείας και Επταλόφου απαιτείται μεταξύ
άλλων και η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το εν λόγω κτίριο.
Αναλυτικά η γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου Κ.Α.Π.Η. θα
περιλαμβάνει:

1. Γεωτεχνική Μελέτη
 Εκτέλεση γεωτρήσεων,
 Εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών,
 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών και
 Γνωμάτευση θεμελίωσης του κτιρίου.

Τα ανωτέρω θα παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό Τεύχος Γεωτεχνικής
Μελέτης, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης όλα τα σχετικά σχέδια
(οριζοντιογραφία με θέσεις ερευνών), διαγράμματα και υπολογισμούς
(φέρουσας ικανότητας, εκτίμησης καθιζήσεων, δείκτη εδάφους κ.λπ.) και ότι
άλλο τυχόν απαιτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που είναι
απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της μελέτης και την ολοκλήρωση του
φακέλου για την έκδοση της αδείας ανέγερσης του κτιρίου.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε ποσό των 12.617,40,00 € (πλέον
Φ.Π.Α. 23%) που δεν υπερβαίνει το 30% της αμοιβής στην κατηγορία 21 των
γεωτεχνικών μελετών και ερευνών. (Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-02-2014 εγκύκλιο 4 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
στην κατηγορία 21 η αμοιβή της τάξης πτυχίου Α’ είναι: 49.480,00 € Χ 30% =
14.844,00 €).
Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης της
μελέτης στο μελετητή, ο οποίος θα έχει τη συμφερότερη προσφορά.

Τέλος παρακαλείται η Ο.Ε. για την ψήφιση – διάθεση της πίστωσης του
προϋπολογισμού έτους 2014 ποσού 15.000,00 € υπό Κ.Α. 10.7341.002.
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Η γραμματεία της Ο.Ε. Δ.Φ.Χ. παρακαλείται να ειδοποιήσει τους
ενδιαφερόμενους για τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης της Ο.Ε. κατά την
οποία θα συζητηθεί το παραπάνω θέμα.

Για τον σκοπό αυτό υποβλήθηκαν  τρεις (3) προσφορές, ήτοι:

1. Η προσφορά  της κας Κωνσταντίνας Καρβούνη, Γεωλόγου-
Περιβαλλοντολόγου, με Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 20
τάξης Α΄ και στην κατηγορία υπ΄αριθ. 21 τάξης Α΄, η οποία προσέφερε για
την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης το ποσόν των 11.800,00 € (πλέον
ΦΠΑ 23%).

2. Η προσφορά  του κ. Γεωργίου Κ. Αρμένη, Πολιτικού Μηχανικού, με Πτυχίο
Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 8 τάξης Γ΄ και στην κατηγορία
υπ΄αριθ. 21 τάξης Β΄, ο οποίος προσέφερε για την ανάληψη εκπόνησης
της μελέτης το ποσόν των 11.100,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).

3. Η προσφορά της Χάρης Π.Λάμαρης & Συνεργάτες, Σύμβουλοι
Εδαφομηχανικής, με Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 8 τάξης
Α΄ και στην κατηγορία υπ΄αριθ. 21 τάξης Γ΄, η οποία προσέφερε για την
ανάληψη εκπόνησης της μελέτης το ποσόν των 11.500,00 € (πλέον ΦΠΑ
23%).

Η συγκεκριμένη προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται, δεδομένου
ότι απαιτείται από το Νόμο για την κατηγορία υπ΄αριθ. 21 πτυχίο τάξης Α΄
ή Β΄.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση απευθείας ανάθεσης της εν
λόγω μελέτης στον κ. Γεώργιο Κ. Αρμένη, του οποίου η προσφορά, ως
αναλύεται ανωτέρω, κρίνεται ως η οικονομικότερη και πλέον συμφέρουσα για
το Δήμο.

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. 32/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.
3463/06, αυτές του Ν. 3316/05, αυτές του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 515/89, την αριθ. 211/2014 απόφαση Δ,.Σ., τις λοιπές
αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις και μελέτησε τα σχετικά στοιχεία,

Συνημμένα :Α  φωτοαντίγραφα των σχετικών
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης «“Εκπόνηση γεωτεχνικής
μελέτης για το κτίριο Κ.Α.Π.Η.”» στον μελετητή κ. Γεώργιο Κ.Αρμένη,
Πολιτικό Μηχανικό, Πλ. Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 2-Κέρκυρα 491 00,
με Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 8 τάξης Γ΄ και στην
κατηγορία υπ΄αριθ. 21 τάξης Β΄, ο οποίος προσέφερε για την ανάληψη
εκπόνησης της μελέτης το ποσόν των 11.100,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).

2. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ: 10.7341.002 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 για την κάλυψη της
δαπάνης.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφησαν) οι κ.κ.
Λ.Γεωργαμλής και Α.Κόντος, οι οποίοι απείχαν από την διεξαχθείσα
ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή : 1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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