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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     11/4/2014  
  
Αριθ. Πρωτ. : 6751/15-4-2014 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & 
∆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. 10/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 59/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Απευθείας ανάθεση της µελέτης 
«Υψοµετρικές µελέτες-Τοπογραφικά 
διαγράµµατα και αποτυπώσεις» σε Γραφείο 
Μελετών και ψήφιση σχετικής πίστωσης». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 8 του µήνα Απριλίου του έτους 
2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 5732/8/4-
4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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 ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5)  Τάφας Ηλίας, µέλη 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3) Κόντος 
Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτουµε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5254/1-4-2014 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
Θέµα : 1. Ανάθεση Μελέτης «Υψοµετρικές Μελέτες – Τοπογραφικά 

∆ιαγράµµατα  και αποτυπώσεις» σε Γραφείο Μελετών 
2. Ψήφιση πίστωσης 
 

Σχετ. :  α) Η υπ' αριθµ. 29/2014 απόφαση ∆.Σ. ∆.Φ.Χ. 
 β) Η µε αρ. πρωτ. ∆17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-02-2014 εγκύκλιος 
4 του ΥΠ. ΑΝ. ΑΝΤ.  
     ΥΠΟ. ΜΕ. ∆Ι.  
 γ) Το υπ' αριθµ. 21437/05-05-2011 Έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - 
Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 

        Κύριε Πρόεδρε, 

        Παρακαλούµε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Ο.Ε.) εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης 
της µελέτης «Υψοµετρικές Μελέτες – Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα και 
αποτυπώσεις» 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 ∆ιακυβέρνησης - Γενική 
∆ιεύθυνση 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 ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
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(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) δεν υφίσταται καµία τροποποίηση». Ως εκ τούτου η µελέτη 
«Υψοµετρικές Μελέτες – Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα και 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. 
        Προκειµένου ο ∆ήµος µας να προβεί στη διαδικασία τακτοποίησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174/Α/08-08-2013) 
«Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις», κτιρίων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου που βρίσκονται στο Άλσος 
Νέας Φιλαδέλφειας στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, µεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών 
υπαγωγής στον ως άνω νόµο είναι και η σύνταξη Τοπογραφικού 
∆ιαγράµµατος και  Αποτυπώσεων. 
        Κατ’ εκτίµηση και ενδεικτικά, το συνολικό αντικείµενο θα περιλαµβάνει 
τις εξής ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της µελέτης 
«Υψοµετρικές Μελέτες – Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα και αποτυπώσεις»:    

1. Τοπογραφική αποτύπωση αδόµητων εκτάσεων σε κλίµακα 1:500, στην 
περιοχή του Άλσους έκτασης 440 στρ. περίπου. 
2. Τοπογραφική αποτύπωση δοµηµένων εκτάσεων κατηγορίας κάλυψης ΙΙ 
(αραιοδοµηµένη) σε κλίµακα 1:500, στην περιοχή του Άλσους έκτασης 40 
στρ. περίπου. 
3. 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.Ρ.S. (Global Positioning Systems) διπλής συχνότητας και 
µε Χωροβάτες ακριβείας. 

           Οι εργασίες γραφείου και η παρουσίαση των απαιτούµενων 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 14.844,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) που δεν 
υπερβαίνει το 30% της αµοιβής στην κατηγορία 16 των µελετών τοπογραφίας. 
(Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. ∆17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-02-2014 εγκύκλιο 4 
του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. στην κατηγορία 16 η αµοιβή της τάξης πτυχίου Α 
είναι: 49.480,00 € Χ 30% = 14.844,00 €).  
         Το συνολικό ποσόν της µελέτης είναι:                             14.844,00 € 
                                                                  Φ.Π.Α. 23%:              3.414,12 €   
                                                                         Σύνολο:             18.258,12 € 
 
         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 15.475,00 € υπό Κ.Α. 30.7413.003 για 
το τρέχον έτος. Το υπόλοιπο ποσόν της µελέτης (2.783,12 €) θα διατεθεί στο 
προσεχές οικονοµικό έτος 2015.  
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         Η γραµµατεία της Ο.Ε. ∆.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 δύο (2) προσφορές, ήτοι: 
 
1) Η προσφορά  της κας Ανδρονίκης Ερµίδου, Πολιτικού Μηχανικού, 

Ακροπόλεως 130-Καλλιθέα 176 75 µε Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία 
υπ΄αριθ. 13 τάξης Γ΄ και στην κατηγορία υπ΄αριθ. 16 τάξης Α΄, η οποία 
προσέφερε για την ανάληψη εκπόνησης της µελέτης το ποσόν των 
14.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).  
 

2) Η προσφορά  της εταιρείας Έρασµος Σύµβουλοι-Μηχανικοί Ε.Π.Ε., 
Περρίκου 32-Αθήνα 115 24 µε Πτυχίο Εταιρείας Μελετών στην Κατηγορία 
υπ΄αριθ. 16 τάξης Β΄, η οποία προσέφερε για την ανάληψη εκπόνησης της 
µελέτης το ποσόν των 14.800,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).  
 

Κατόπιν αυτών προτείνεται η έγκριση απευθείας ανάθεσης της εν λόγω 
µελέτης στην κα Ανδρονίκη Ερµίδου, η οποία υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα για το ∆ήµο προσφορά, ήτοι ποσόν 14.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 
23%). 
 
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. 10/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε 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, τις λοιπές αναφερόµενες στην εισήγηση 
διατάξεις και µελέτησε τα σχετικά στοιχεία, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της µελέτης «Υψοµετρικές µελέτες-

Τοπογραφικά διαγράµµατα και αποτυπώσεις» στην µελετητή κα Ανδρονίκη 
Ερµίδου, Πολιτικό Μηχανικό, Ακροπόλεως 130-Καλλιθέα 176 75 µε Πτυχίο 
Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 13 τάξης Γ΄ και στην κατηγορία υπ΄αριθ. 
16 τάξης Α΄, η οποία προσέφερε για την ανάληψη εκπόνησης της µελέτης 
το ποσόν των 14.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%). 
 

2. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.475,00 €  σε βάρος του ΚΑ: 
30.7413.003 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014 
για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

• Επισηµαίνεται ότι το υπόλοιπο ποσόν της µελέτης (2.783,12 €) θα 
διατεθεί στο προσεχές οικονοµικό έτος 2015. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  59/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

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

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
                            2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
                            3. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τµήµα 
Άλσους 

                            5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα       
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