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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 68/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη 
στατικής μελέτης επισκευών και έκδοση 
οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου 
Δημ. Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Ν.Φ.» 
(Α.Μ. 69/2013) και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
(επανεισαγωγή)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
8795/15/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 



Ν.3852/10, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Τσιάβου Ευαγγελίας με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 

Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) 
Παΐδας Αδαμάντιος  7)  Τάφας Ηλίας και 8) Πολίτης Σταύρος, μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος  
 

 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτουμε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7924/7-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος : 
 

Θέμα : Ανάθεση Μελέτης «Σύνταξη  στατικής  µελέτης  επισκευών  και  έκδοση 
οικοδοµικής  αδείας  επισκευής  πτέρυγας  3ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  
∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ.» A.M.69/2013 - Ψήφιση πίστωσης. 

  
Σχετ. : 1) Η Εγκύκλιος 10/2013 Δ15γ/οικ./3676/4-3-2013  

[Αρ.πρωτ. ΔΦΧ 3598 21.03.2013] ΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. 
2) Το υπ’αριθμ.πρωτ.7799/06.06.2013 ΔΦΧ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.) προς τον Δήμο μας. 

 
         Κύριε Πρόεδρε, 
 
      Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. εισάγετε το θέμα 

για λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης  της μελέτης « Σύνταξη  στατικής  
µελέτης  επισκευών  και  έκδοση οικοδοµικής  αδείας  επισκευής  πτέρυγας  
3 ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ. »  σε γραφείο μελετών . 

  
         Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι : 
 
         Σύμφωνα με το Δημοτικό - Κοινοτικό Κώδικα ( άρθρο 209, παρ. 3 Ν. 

3463/06) η μελέτη «Σύνταξη  στατικής  µελέτης  επισκευών  και  έκδοση 
οικοδοµικής  αδείας  επισκευής  πτέρυγας  3 ου   ∆ηµοτικού  Σχολείου  
∆ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ.» 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.     

      
 Η εν λόγω μελέτη κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία για την 

έγκριση και άδεια δόμησης ώστε να γίνουν οι εργασίες επισκευής – ενίσχυσης, και 
να στεγαστούν οι μαθητές με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο. 

 Η  Δ.Τ.Υ Δ.Φ.Χ όπως γνωρίζετε αδυνατεί τόσο λόγω έλλειψης του 
απαιτούμενου εξοπλισμού όσο και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε εξειδίκευση 
και εμπειρία να συντάξει την μελέτη που απαιτείται για το αποχαρακτηρισμό και την 
επισκευή - ενίσχυση της εν’λόγω πτέρυγας. Κατ’ εκτίμηση, το συνολικό αντικείμενο 
θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

• Αποτύπωση των βλαβών των φερόντων στοιχείων. 
• Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυπος) με τις γεωμετρικές 

διαστάσεις των στοιχείων του. 
• Αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, 

υπαρχόντων οπλισμών, κλπ. σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. 
• Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη που απαιτείται σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. 
• Μελέτη επισκευής (Υπολογισμός Στατικός και αντισεισμικός, σχέδια 

ξυλοτύπων, σχέδια λεπτομερειών και τεχνική περιγραφή) για την 
αποκατάσταση του κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. 

• Τεύχος συμπερασμάτων σχετικά με, το είδος του εδάφους θεμελιώσεως, 
την ποιότητα των υλικών, την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν 
συνόλου και των μεμονωμένων στοιχείων του, την τήρηση αντισεισμικών 
διατάξεων (συνδετήρες, αρμοί, κ.τ.λ) 

• Υποβολή στον Δήμο των συμπερασμάτων της μελέτης και προτάσεις 
ενίσχυσεις, για την επιλογή της στάθμης επιτελεστικότητας σύμφωνα με 
τον ΚΑΝΕΠΕ. 

• Προμέτρηση των εργασιών για την επισκευή των βλαβών των φερόντων 
στοιχείων. 

• Σύνταξη και διεκπεραίωση του σχετικού φακέλου για την έγκριση και άδεια 
δόμησης για τον αποχαρακτηρισμό της εν λόγω πτέρυγας στην αρμόδια 
πολεοδομία. 

 
        Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη είναι 5.500 € ( με Φ.Π.Α. 23% ) και 
δεν υπερβαίνει  το  30%  της αμοιβής  για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 
του ΠΔ 798/78. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10/2013 Δ15γ/οικ./3676/4-3-2013 
[Αρ.πρωτ. ΔΦΧ 3598 21.03.2013] για  μελέτη  στην κατηγορία 8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ η αμοιβή της τάξης πτυχίου Α’ είναι 15.108,00€ Χ 30% = 4.532,40€)  
 

Ήτοι:  

15.108,00€ Χ 30% = 4.532,40€ (χωρίς ΦΠΑ 23%)  

δηλαδή 5.574,852€ (με ΦΠΑ 23%) > 5.500€(με Φ.Π.Α. 23%). 

     

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της μελέτης αναρτήθηκε φόρμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας στις 10/06/2013. 
Εφημερίδα της Υπηρεσίας >Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί >Προκηρύξεις > 

 
          Τέλος παρακαλείται η Ο.Ε. για την ψήφιση – διάθεση της πίστωσης του 
προϋπολογισμού έτους 2013 ποσού 5.500,00 € υπό Κ.Α. 15.7411.004. 
 

 



Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 16/2013 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 του Ν. 3852/10, έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά για την ανάθεση της μελέτης, τις λοιπές 
αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις και μελέτησε τα σχετικά στοιχεία, 

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

 
Εγκρίνει τη συνέχιση της σχετικής διαδικασίας πρόσκλησης για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη στατικής μελέτης 
επισκευών και έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου Δημ. 
Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Ν.Φ.» (Α.Μ. 69/2013) και με δεδομένο το 
επείγον του θέματος για την εκπόνηση αυτής. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος για 
τους λόγους που έχει αναπτύξει σε προηγούμενες Συνεδριάσεις της Ο.Ε. και 
του Δ.Σ.. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  68/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική Διανομή :  1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

                            2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
                            3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

4.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού /Γραφείο Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 

                            5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


