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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                                                                                        

Απόσπασµα από το 22o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Αποφ. 423 

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 2o                                                                                                           

Συνεδρίαση της 1/7/2014                                                                                                                     

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ. που δόθηκε  

η πρόσκληση 54338/26-6-2014 

 

 

               Στις Αχαρνές σήµερα στις 1 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 54338 / 26/6/2014 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

             

       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Αθανάσιος Τραβασάρος έχει αποχωρήσει από την συνεδρίαση. 

   

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      1.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    

2.Καλάργαλης Ιωάννης                                                                                  2.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                              

3.Ντούρος Σωτήριος – Πρόεδρος                                                                                    3.Ρούσσας Κων/νος                                                                                     

4.Σαββίδης Κων/νος                                                                                    4.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      

 5.Χριστοπούλου Σοφία                                                               

 

ΘΕΜΑ: Τοπογραφικές  Αποτυπώσεις για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µικρής κλίµακας»,  

προεκτιµώµενης αµοιβής ∆ώδεκα Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ, (12.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. ∆ηλαδή: Αµοιβή 10.162,60 € και ΦΠΑ 2.337,40 €) 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

και  παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  που αναφέρει: 

 

Παρακαλούµε να συζητήσετε στην Οικονοµική  Επιτροπή την Ανάθεση Μελέτης µε τίτλο: 

«Τοπογραφικές  Αποτυπώσεις για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µικρής κλίµακας»,  προεκτιµώµενης 

αµοιβής ∆ώδεκα Χιλιάδων Πεντακοσίων €υρώ,   (12.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ∆ηλαδή: 

Αµοιβή 10.162,60 € και ΦΠΑ 2.337,40 €),  

Στο άρθρο 94 παραγρ. 2 στοιχείο 16 του ν.3852/10 (Καλλικράτης) αποτελεί πλέον  αρµοδιότητα του 
∆ήµου οι εργασίες εκτέλεσης και επίβλεψης των σηµατοδοτήσεων στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του 
∆ήµου. Για τον λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως να γίνουν αναλυτικές τοπογραφικές αποτυπώσεις σε 
σηµεία του οδικού δικτύου όπου λόγω επικινδυνότητας είναι αναγκαία η τοποθέτηση φωτεινών 
σηµατοδοτών. 
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Οι χώροι που θα τοποθετηθούν οι φωτεινοί σηµατοδότες επιβάλλονται από την γειτνίαση µε σχολεία 
όλων των βαθµίδων και είναι αιτήµατα πολιτών και συλλόγων σε σηµεία διάβασης µαθητών. 
Η Ανάθεση µπορεί να γίνει µε το Άρθρο 209 του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/ 08.06.2006) 

Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων «Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες» που αναφέρει τα 

παρακάτω: 

 «1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής … , επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων 

της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης 

µελέτης εργασίας του δήµου … σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου 

εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα 

τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ Τάξης που ισχύει κάθε φορά για την 

αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο προκύψει µεγαλύτερη 

αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον Ανάδοχο µε την υπογραφή της 

σύµβασης, η επί πλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση 

… 

 Ο ∆ήµος µπορεί να αναθέσει την εκπόνηση Μελέτης κατ΄εφαρµογή του Άρθρου 209 του Ν. 

3463/06 (∆ΚΚ) στην Κατηγορία 16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραµµετρικές, 

Χαρτογραφικές, Κτηµατογραφικές και Τοπογραφικές µε αµοιβή 10.162,60 € (πλέον ΦΠΑ 23%), που 

δεν υπερβαίνει το 30% της αµοιβής πτυχίου Α’ Τάξης (0,30x49.480= 14.844,00 €) για Μελέτες 

Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηµατογραφικές και Τοπογραφικές 

(Κατηγορία 16) (άρθρου 2 του Ν.3316/2005)  σύµφωνα µε την Άρθρο 14 του Π.∆. 138/09 – ΦΕΚ 

185 Α/24-9-2009. 

 Για την εκπόνηση της Μελέτης µε τίτλο: ««Τοπογραφικές  Αποτυπώσεις για κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις µικρής κλίµακας»,  εξεδήλωσε ενδιαφέρον ο Μελετητής:  Κωνσταντινίδης  ∆ηµήτριος του 

Βασιλείου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός µε έδρα Ιθάκης 83 Αθήνα  ΤΚ 11251 µε πτυχίο Β τάξης ( 

Αρ. Μητρώου 9109) στην κατηγορία 16 που αποδέχεται τους όρους του Άρθρου 209 του Ν. 3563/06 

(∆ΚΚ) (ΦΕΚ 114 Α/ 08.06.2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, µε  προεκτιµώµενη 

αµοιβή ∆ώδεκα Χιλιάδων Πεντακοσίων €υρώ ,   (12.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ∆ηλαδή: 

Αµοιβή 10.162,60 € και ΦΠΑ 2.337,40 €), 

      Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7413.207  Προϋπολογισµού Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2014 

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και τις κείµενες  

διατάξεις       
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 

1.Εγκρίνει την Ανάθεση Μελέτης µε τίτλο: «Τοπογραφικές  Αποτυπώσεις για κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις µικρής κλίµακας»,  προεκτιµώµενης αµοιβής ∆ώδεκα Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ,   

(12.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ∆ηλαδή: Αµοιβή 10.162,60 € και ΦΠΑ 2.337,40 €), στον 

Κωνσταντινίδη  ∆ηµήτριο του Βασιλείου Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό µε έδρα Ιθάκης 83 Αθήνα  ΤΚ 

11251 µε πτυχίο Β τάξης (Αρ. Μητρώου 9109) 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που 

προεκτιµήθηκε, η επί πλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του αναδόχου, για 

εσφαλµένη προεκτίµηση 

 

2.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 423/2014 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ 

                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 

                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ 

                                                                                                 

                                                                                                     

Ακριβές Απόσπασµα 

Αχαρνές Αυθηµερόν 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
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