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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:22200/18.05.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την  15.05.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Μαΐου 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 20711/11.05.2015  πρόσκληση 

του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα 

σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 11.05.2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «    « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ              «           « 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «         « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     Μέλος της Ο.Ε  

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.                    «            « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.           «   « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.           «    « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –172–  
Ο κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος ως Αντιπρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την 

έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), Τεχνικής Έκθεσης και απ΄ 

ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/06 για τη σύνταξη της προμελέτης ΥΔΡ 

01/2015 με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20689/11-05-2015 σχετικό έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας γνωρίζουμε ότι:  

1. Με το με αρ. πρωτ. 71822/22-12-2014 έγγραφο του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενο στον Δήμο 

Περιστερίου, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη προκειμένου εφόσον προκύψει και απαιτηθεί η 

μελέτη να αφορά και δίκτυο ομβρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου.   
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2. Με το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 1357/14-01-2015 (αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 1742/15-01-2015) 

έγγραφο του Δήμου Περιστερίου δόθηκε στον Δήμο Ιλίου η σύμφωνη γνώμη προκειμένου 

εφόσον προκύψει και απαιτηθεί η μελέτη να αφορά και δίκτυο ομβρίων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου.   

3. Με το με αρ. πρωτ. 1718/15-01-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενο στο 

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Δ/νση Υδραυλικών & Κτιριακών Έργων 

- Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) έγινε αίτημα εκχώρησης αρμοδιότητας εκπόνησης 

της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» 

4. Με το με αρ. πρωτ. 2541/20-01-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενο στην 

Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών – Δ/νση 

Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) έγινε ενημέρωση υποβολής προς την Κ.Σ.Ε. αιτήματος 

εκχώρησης αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης.   

5. Με το με αρ. πρωτ. 6954/12-02-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενο στο 

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Δ/νση Υδραυλικών & Κτιριακών Έργων 

- Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) έγινε αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που 

αφορούσαν το αίτημα εκχώρησης αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» 

6. Στις 24/03/2015 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής 

(Κ.Σ.Ε.) και συντάχθηκε το πρακτικό 88 που αφορά την υπ’ όψιν μελέτη.   

7. Με την με αρ. πρωτ. Δ.Υ./01-04-2015 βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου βεβαιώνεται η αδυναμία εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.   

8. Με το με αρ. πρωτ. 15443/02-04-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενο στο Δήμο 

Αθηναίων – Δ/νση Οδοποιϊας & Αποχέτευσης – Τμήμα Μελετών, ζητήθηκε να μας 

γνωστοποιηθεί η δυνατότητα σύνταξης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» 

9. Με το με αρ. πρωτ. 122061/03-04-2015 (αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 15909/03-04-2015) του 

Δήμου Αθηναίων - Δ/νση Οδοποιϊας & Αποχέτευσης – Τμήμα Μελετών μας γνωστοποιήθηκε η 

αδυναμία εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» 

10. Η χρηματοδότηση της μελέτης καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου.   

11. Την με αριθμό 504/29-04-2015 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Ιλίου.   

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής 

(με το άρθρο 72 η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάστηκε σε Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την 
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αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010), ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση 

της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας 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 ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης που κάθε φορά 

ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.  Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει 

μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για 

εσφαλμένη προεκτίμηση.  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και 

κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε 

είδους συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.   

Με το με αρ. πρωτ. 31705/06-08/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γεν. Δ/νση 

Τοπικής Αυτ/σης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Γενικών Υποθέσεων γίνεται ο 

καθορισμός προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης που ανατίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 

του Ν.3463/2006.   

Με την εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με αρ. 

πρωτ. ΔΝΣα/οικ15864/ΦΝ 439.6/10-03-2015 αναπροσαρμόζεται η τιμή του συντελεστή (τκ) του 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015 στην τιμή 

(τκ)=1,205.   

Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78 και την 

απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος.  Για την περίοδο από 21/3/2015 έως 

20/03/2016  ισχύει η εγκύκλιος με αριθ. 7 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & 

Τουρισμού με αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ21409/ΦΝ 439.6/01-04-2015.  Στην ανωτέρω εγκύκλιο Ορίων 

Ισχύος Πτυχίων Μελετών ανά τάξη και κατηγορία, τα όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, των 

κατηγοριών μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78 (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Μελέτες 

Υδραυλικών Έργων, κατηγορία 13) ορίζονται σε 48.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  Συνεπώς, το ποσοστό 

του 30% αντιστοιχεί σε 14.460,00 € πλέον Φ.Π.Α.  Η ανάθεση της μελέτης μέχρι του ποσού των 

14.460,00 € χωρίς Φ.Π.Α. μπορεί να γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση.   

Με το με αρ. πρωτ. 31705/06-08/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γεν. Δ/νση 

Τοπικής Αυτ/σης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Γενικών Υποθέσεων γίνεται ο 

καθορισμός προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης που ανατίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 

του Ν.3463/2006.   

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα: 

1. Την Τεχνική Έκθεση που αφορά την υπό ανάθεση μελέτη «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ»  
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2. την υπ΄αριθμ. 504/29-04-2015 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Ιλίου.   

Και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί:  

1. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.Ε. 

30.7412.0001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την εκπόνηση της προμελέτης 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 509 /29-

04-2015 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

2. Έγκρισης της Τεχνικής Έκθεσης της υπό ανάθεση προμελέτης. 

3. Απ΄ ευθείας ανάθεσης εκπόνησης της εν λόγω προμελέτης σε ιδιώτη πτυχιούχο μελετητή Α΄ 

ή Β΄ τάξης για κατηγορία μελετών 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), με αμοιβή που 

ανέρχεται στο ποσό των 12.195,12€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (12.195,12 € +Φ.Π.Α. 23% = 

15.000,00€).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 

του Ν. 3852/2010 

Εγκρίνει: 

1. Την διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.Ε. 30.7412.0001 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που αφορά την εκπόνηση της προμελέτης 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 509 /29-

04-2015 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης 

2. Την Τεχνική Έκθεση της υπό ανάθεση προμελέτης 

3. Την απ΄ ευθείας ανάθεσης εκπόνησης της εν λόγω προμελέτης σε ιδιώτη πτυχιούχο μελετητή 

Α΄ ή Β΄ τάξης για κατηγορία μελετών 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), με αμοιβή που 

ανέρχεται στο ποσό των 12.195,12€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (12.195,12 € +Φ.Π.Α. 23% = 

15.000,00€) 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                         Τα Μέλη 

                               Κουμαραδιός Γ., Γαλούνης Δ.,  

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,  

                              Γκόνης Χ. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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