
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     24/7/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 10633/25-7-2013 

     ∆/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. 18/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 89/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Απευθείας ανάθεση της µελέτης 
«Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικών και Σύνταξη 
τευχών ∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για το  
έργο Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 
3ου  ∆ηµοτικού Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας 
Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 62/2013)  και 
ψήφιση σχετικής πίστωσης (επανεισαγωγή)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 24 του µήνα Ιουλίου του έτους 2013, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
10169/17/19-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
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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 Κωνσταντίνου µε βαθµό ∆΄. 
 
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 5) Παΐδας Αδαµάντιος  και 6)  Τάφας 
Ηλίας, µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτουµε υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7931/7-6-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 

Θέµα : Ανάθεση Μελέτης «Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικών και Σύνταξη 
τευχών ∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για το  έργο Αποκατάσταση 
και Επισκευή πτέρυγας 3ου  ∆ηµοτικού Σχολείου  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» µε Α.Μ. 62/2013 προϋπολογισµού 
5.000€.- Ψήφιση πίστωσης. 

  
Σχετ. : 1) Η Εγκύκλιος 10/2013 ∆15γ/οικ./3676/4-3-2013  

[Αρ.πρωτ. ∆ΦΧ 3598 21.03.2013] ΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. 
2) Το υπ’αριθµ.πρωτ.7799/06.06.2013 ∆ΦΧ έγγραφο του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (πρώην Τ.Υ.∆.Κ.) 
προς τον ∆ήµο µας. 

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

θέµα για λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης  της µελέτης ««Επικαιροποίηση 
Αρχιτεκτονικών και Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για το  
έργο Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 3ου  ∆ηµοτικού Σχολείου  
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»»  σε γραφείο µελετών . 

  
         Για ενηµέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουµε ότι : 
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         Σύµφωνα µε το ∆ηµοτικό - Κοινοτικό Κώδικα ( άρθρο 209, παρ. 3 Ν. 
3463/06) η µελέτη «Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικών και Σύνταξη τευχών 
∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για το  έργο Αποκατάσταση και Επισκευή 
πτέρυγας 3ου  ∆ηµοτικού Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας» 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  ∆.Τ.Υ ∆.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: 

 

• Επικαιροποιηση Αρχιτεκτονικών , Σύνταξη εξαρτηµένου τοπογραφικού 
που απαιτείται από την πολεοδοµία σε ΕΓΣΑ 87, σύνταξη 
Προϋπολογισµού , τευχών δηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

 

• ∆ιεκπεραίωση του σχετικού φακέλου (έγκριση Αρχιτεκτονικών και 
Τοπογραφικού)  για την έγκριση και άδεια δόµησης και τον 
αποχαρακτηρισµό της εν’λόγω πτέρυγας στην αρµόδια πολεοδοµία. 

        Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την µελέτη είναι 5.000 € ( µε Φ.Π.Α. 23% ) 
και δεν υπερβαίνει  το  30%  της αµοιβής  για τις κατηγορίες µελετών του 
άρθρου 4 του Π∆ 798/78. Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 10/2013 
∆15γ/οικ./3676/4-3-2013 [Αρ.πρωτ. ∆ΦΧ 3598 21.03.2013] για  µελέτη  στην 
κατηγορία 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ η αµοιβή της τάξης πτυχίου Α’ 
είναι 31.475,00€ Χ 30% = 9.442,50€)  
Ήτοι:  

31.475,00€ Χ 30% = 9.442,50€  (χωρίς ΦΠΑ 23%)  

δηλαδή 9.442,50€ (µε ΦΠΑ 23%) > 5.000€(µε Φ.Π.Α. 23%). 

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

 
 
Για τον σκοπό αυτό υποβλήθηκε µία (1) προσφορά, ήτοι αυτή του κ. Γεωργίου 
Ι.Κούνδουρου, Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ., Τερψιχόρης 4-Χαλάνδρι 152 32 από το 
Γραφείο Μελετών-Επιβλέψεων-Κατασκευών Νικ. Καρούτσος & Συνεργάτες, Αβέρωφ 
16-Ν.Ιωνία µε Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 8 τάξης Α΄ και στην 
κατηγορία υπ΄αριθ. 13 τάξης Α΄, ο οποίος προσέφερε για την σύνταξη της µελέτης 
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το ποσόν των 4.800,00 € (συµ/νου ΦΠΑ 23%) και στον οποίο προτείνεται η έγκριση 
απευθείας ανάθεσης της εν λόγω µελέτης. 
 

          Τέλος παρακαλείται η Ο.Ε. για την ψήφιση – διάθεση της πίστωσης του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2013 ποσού 5.000,00 € υπό Κ.Α. 

30.7413.001. 
 

 
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. 18/2013 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 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 «Επικαιροποίηση 

Αρχιτεκτονικών και Σύνταξη τευχών ∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για 
το  έργο Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 3ου  ∆ηµοτικού 
Σχολείου  ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 62/2013) 
στον µελετητή κ. Γεώργιο Ι.Κούνδουρο, Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ., 
Τερψιχόρης 4-Χαλάνδρι 152 32 από το Γραφείο Μελετών-Επιβλέψεων-
Κατασκευών Νικ. Καρούτσος & Συνεργάτες, Αβέρωφ 16-Ν.Ιωνία µε 
Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία υπ΄αριθ. 8 τάξης Α΄ και στην 
κατηγορία υπ΄αριθ. 13 τάξης Α΄, ο οποίος προσέφερε για την σύνταξη 
της µελέτης το ποσόν των 4.800,00 € (συµ/νου ΦΠΑ 23%). 
 

2. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 €  σε βάρος του ΚΑ: 
30.7413.001 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2013 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  89/2013 
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 
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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.Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού & Αθλητισµού /Γραφείο Παιδείας, ∆ιά 
Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 

                            5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα       
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