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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 214/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 24-01-2019.
Θέμα 72ο
Αποδοχή της Δωρεάς και Έγκριση της Μελέτης : «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΎ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΠ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 17.350.000,00 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ: 23750/24-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Παρακαλούμε να αποφασίσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής :
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Την υπ΄ αριθμ. 163/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής
με την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας»,
με δαπάνη του Αθλητικού Σωματείου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως – ΑΕΚ» με
σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2Α του Ν.
3316/2015.
Την υπ’ αριθμ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018.
Την υπ’ αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος
2018.
Το φάκελο του έργου του θέματος (αποτελούμενο από την Τεχνική Μελέτη απαρτιζόμενη
από Τεύχη και Σχέδια, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμό και Τιμολόγιο Μελέτης).
Την υπ’ αριθμ. 163/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΔ7Λ7-ΜΝ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την
εισήγηση για έγκριση των παραδοτέων της μελέτης.
Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
• Αρχιτεκτονικές μελέτες σχεδιασμού του ελεύθερου χώρου που δημιουργείται
• Στατικές μελέτες όλων των έργων
• Μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας
• Μελέτες άρδευσης
• Συγκοινωνιακές μελέτες, με τις συνδέσεις με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τους χώρους
στάθμευσης και τα λοιπά τεχνικά έργα οδού.
• Κυκλοφοριακές μελέτες
• Μελέτες σήμανσης - ασφάλισης των τεχνικών έργων και της σήραγγας.
• Μηχανολογικές - ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τον ελεύθερο χώρο, τη σήραγγα καθώς
και τον αρχιτεκτονικό φωτισμό του.
• Φυτοτεχνικές μελέτες
• Προτάσεις σχεδιασμού ειδικών κατασκευών - τοπόσημων με διαδραστικό χαρακτήρα.
• Μελέτες για τα προσωρινά έργα προστασίας και διευθέτησης που θα απαιτηθούν κατά τις
εργασίες κατασκευής.
• Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Έργων
• Τεύχη Δημοπράτησης για το σύνολο των απαιτουμένων εργασιών για την ολοκλήρωση του
έργου με αναλυτικές προμετρήσεις ποσοτήτων, αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών και αναλυτικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.
H μελέτη παρελήφθη από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει
από το από 27-11-2018 Πρακτικό της.
Την από 03-12-2018 ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής της Ανακοίνωσης
σχετικά με τη δωρεά της μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας».
Την από 03-12-2018 ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
της Ανακοίνωσης σχετικά με τη δωρεά της μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της
οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας».
Το με αρ. πρωτ. 1794/2-1-2019 έγγραφο παρατηρήσεων του κ. Μίνωα Τετσίδη με τις
απόψεις του επί της υποβληθείσας μελέτης.
Το με αρ. πρωτ. 2034/2-1-2019 έγγραφο παρατηρήσεων που υπεβλήθη από το Δήμο Νέας
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, με υπεύθυνο σύνταξης τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Καλαμπόκη Ιωάννη.
Το από 10-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση
για έγκριση των παραδοτέων της μελέτης, με τις απόψεις της Επιτροπής επί των
αναφερομένων στα ανωτέρω (10) και (11) έγγραφα παρατηρήσεων επί της υποβληθείσας
μελέτης.
Την υπ΄ αριθμ. 6 Πράξη της 1ης Συνεδρίασης 2019 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί της αποδοχής της
Δωρεάς της μελέτης του έργου του θέματος.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η αποδοχή της δωρεάς και η έγκριση της μελέτης του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας».
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Σύμφωνα με το αρ. 2Α του Ν. 3316/2015 ισχύει :
« Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί
να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του
δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση
καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και
θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση
της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει
προηγηθεί έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο.
Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης.
Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται:
α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις
ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος
προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις
επί της μελέτης και
β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις
που υποβλήθηκαν.
Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις
για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του
Τεχνικού Συμβουλίου.»
Η μελέτη με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά
έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας», με δαπάνη του Αθλητικού Σωματείου «Αθλητική
Ένωση Κωνσταντινουπόλεως – ΑΕΚ» έχει εκπονηθεί με σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια
Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2Α του Ν. 3316/2005, και έχει παραληφθεί από την
ορισθείσα, με την με αρ. πρωτ. οικ. 18286/26-01-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΦ97Λ7-ΘΞΩ) Απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής, Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των
παραδοτέων της μελέτης σύμφωνα με το από 27-11-2018 Πρακτικό της.
Ακολούθως, την 3-12-2018 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
και του ΤΕΕ με τις οποίες θα μπορούσε κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση της μελέτης και να
υποβάλλει τις όποιες παρατηρήσεις του.
Ακολούθως υπεβλήθησαν τα κάτωθι έγγραφα παρατηρήσεων στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
 Το με αρ. πρωτ. 1794/2-1-2019 έγγραφο παρατηρήσεων του κ. Μίνωα Τετσίδη με τις
απόψεις του επί της υποβληθείσας μελέτης.
 Το με αρ. πρωτ. 2034/2-1-2019 έγγραφο παρατηρήσεων που υπεβλήθη από το Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, με υπεύθυνο σύνταξης τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Καλαμπόκη Ιωάννη.
Κατόπιν των ανωτέρω, συνεδρίασε η Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για
έγκριση των παραδοτέων της μελέτης και με το από 10-01-2019 Πρακτικό της διατύπωσε τις
απόψεις της επί των αναφερομένων στα ανωτέρω έγγραφα παρατηρήσεων επί της υποβληθείσας
μελέτης.
Περαιτέρω, με την υπ΄ αριθμ. 6 Πράξη της 1ης Συνεδρίασης 2019 του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της
αποδοχής της Δωρεάς της μελέτης του έργου του θέματος
Και επειδή :
1.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το
οικονομικό έτος 2018.

3

ΑΔΑ: 6ΝΕ37Λ7-Ξ2Ω

2.
3.

4.
5.

6.
7.

H μελέτη παρελήφθη από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει
από το από 27-11-2018 Πρακτικό της
Σύμφωνα με το αρ. 2Α του Ν. 3316/2005 ισχύει :
«Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται:
α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις
ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος
προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει
παρατηρήσεις επί της μελέτης και
β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου
Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Την 3-12-2018 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και του
ΤΕΕ με τις οποίες θα μπορούσε κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση της μελέτης και να
υποβάλλει τις όποιες παρατηρήσεις του.
Έχουν υποβληθεί τα με αρ. πρωτ. 1794/2019 και 2034/2019 έγγραφα παρατηρήσεων επί της
υποβληθείσας μελέτης και έχει επίσης συνταχθεί το από 10-01-2019 Πρακτικό της
Επιτροπής για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των παραδοτέων της
μελέτης.
Έχει παρέλθει η προθεσμία (ένας μήνας από την ανακοίνωση) μέσα στην οποία μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της μελέτης.
Την υπ΄ αριθμ. 6 Πράξη της 1ης Συνεδρίασης 2019 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί της αποδοχής της
Δωρεάς της μελέτης του έργου του θέματος.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 1ης συνεδρίας την 24-01-2019

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για την Σύμφωνη Γνώμη του ΣΔΕΠΑ για την δωρεά της μελέτης
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν.
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας»
Στην Αθήνα και στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος
Συγγρού 80-88, στον 5ο όροφο, σήμερα την 24 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Αττικής, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με Αρ. Πρ. οικ. 18759/21.1.2019, που
επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο
έξι (6) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Παγωτέλης Ευστράτιος ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Πάρκων και
Αλσών της Περιφέρειας Αττικής
2. Καλογερόπουλος Αλέξανδρος, ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τρυφωνίδου – Φραντζεσκάκη Βασιλική, κλ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊσταμένη του
Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης
και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων
4. Γκίκας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αιγάλεω, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος
της Π.Ε.Δ.A.
5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
6. Πασσάς Γεώργιος - Σπυρίδωνας, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος της
Π.Έ.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
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ΑΠΟΝΤΕΣ Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης o γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Κάκιας,
Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και αναπλάσεων της Δ/νσης
Μελετών Περιφέρειας Αττικής και ο εισηγητής του θέματος Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών Κανονισμών και Προτύπων της Δ.Τ.Ε.Π.Α.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο
στον εισηγητή.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών κι υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών»
3. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005, όπως ισχύουν σήμερα
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
5. Την με αρ. πρωτ. οικ. 16917/17.01.2019 εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. με τα συνημμένα σε αυτήν
έγγραφα, πρακτικά και μελέτη σε ηλεκτρονική μορφή.
Και επειδή :
Με την 163/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η
εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα
συνοδό έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας», με δαπάνη του Αθλητικού Σωματείου
«Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως - ΑΕΚ» με σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια
Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2Α του Ν. 3316/2015.
Την 128711/30.11.2018 απόφαση (ΑΔΑ : ΩΕ6Ο465ΧΙ8-Ι9Ω) με την οποία η κατασκευή του έργου
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδό έργα στο Δήμο Ν.
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, ΣΑΕΠ 085, έργο
2018ΕΠ08500032.
Με την 163/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΔ7Λ7-ΜΝ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
συγκροτείται η Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των
παραδοτέων της μελέτης.
Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει:
• Αρχιτεκτονικές μελέτες σχεδιασμού του ελεύθερου χώρου που δημιουργείται
• Στατικές μελέτες όλων των έργων
• Μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας
• Μελέτες άρδευσης
• Συγκοινωνιακές μελέτες, με τις συνδέσεις με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τους χώρους
στάθμευσης και τα λοιπά τεχνικά έργα οδού.
• Κυκλοφοριακές μελέτες
• Μελέτες σήμανσης - ασφάλισης των τεχνικών έργων και της σήραγγας.
• Μηχανολογικές - ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τον ελεύθερο χώρο, τη σήραγγα καθώς και
τον αρχιτεκτονικό φωτισμό του.
• Φυτοτεχνικές μελέτες
• Προτάσεις σχεδιασμού ειδικών κατασκευών - τοπόσημων με διαδραστικό χαρακτήρα.
• Μελέτες για τα προσωρινά έργα προστασίας και διευθέτησης που θα απαιτηθούν κατά τις
εργασίες κατασκευής.
• Την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Έργων
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• Τεύχη Δημοπράτησης για το σύνολο των απαιτουμένων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου
με αναλυτικές προμετρήσεις ποσοτήτων, αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών και αναλυτικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.
Η μελέτη παρελήφθη από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει από το
από 27-11-2018 Πρακτικό της.
Την 03-12-2018 έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής της Ανακοίνωσης σχετικά
με τη δωρεά της μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου
και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας».
Την 03-12-2018 έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) της
Ανακοίνωσης σχετικά με τη δωρεά της μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας».
Με το με αρ. πρωτ. 1794/2-1-2019 έγγραφο κατατέθηκαν οι παρατηρήσεις του κ. Μίνωα Τετσίδη με
τις απόψεις του επί της μελέτης.
Με το με αρ. πρωτ. 2034/2-1-2019 έγγραφο κατατέθηκαν οι παρατηρήσεις επί της μελέτης από το
Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, με υπεύθυνο σύνταξης τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Καλαμπόκη Ιωάννη.
Έχει παρέλθει η προθεσμία (ένας μήνας από την ανακοίνωση) μέσα στην οποία μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της μελέτης.
Με το από 10-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για
έγκριση των παραδοτέων της μελέτης, διατυπώθηκαν οι απόψεις της Επιτροπής επί των
παρατηρήσεων που κατατέθηκαν για την μελέτη.
Σύμφωνα με το αρ. 2Α του Ν. 3316/2005 : « Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου
διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η
παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και
χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή
θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του
δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ
του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια
εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί
έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι
διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης
αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την
υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί
κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της
μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του
δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις
για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του
Τεχνικού Συμβουλίου.»
Η μελέτη κρίνεται πλήρης και τεχνικώς ορθή.
Το ΤΣΔΕΠΑ αφού έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν επί της μελέτης και τις
απόψεις της επιτροπής όπως αυτές διατυπώθηκαν με το από 10.01.2019 πρακτικό της και
αφορούν τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν.
το ΤΣΔΕΠΑ ομόφωνα εκφράζει,
τη σύμφωνη γνώμη του για την αποδοχή της δωρεάς της μελέτης «Υπογειοποίηση τμήματος της
οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας»,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τις απόψεις της αρμόδιας επιτροπής όπως αυτές
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διατυπώθηκαν με το από 10.01.2019 πρακτικό της και αφορούν τις παρατηρήσεις που
κατατέθηκαν.

8.

Η μελέτη κρίνεται πλήρης και τεχνικώς ορθή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την Αποδοχή της Δωρεάς και την Έγκριση της Μελέτης : «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΎ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΠ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 17.350.000,00 € σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω
σκεπτικό.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
«Σε απάντηση του από 28-12-2018 προφορικού ερωτήματός σας, η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας
είναι η εξής:
Με την 163/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης
με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο
Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας», με δαπάνη του Αθλητικού Σωματείου Αθλητική Ένωση
Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ), με σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση «6. Η παραλαβή των μελετών, προσωρινή και οριστική, γίνεται
με κοινή πρόταση των προσώπων της παρ. 5 της παρούσας, κατόπιν σχετικής εισήγησης προς τα
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά καθορίζονται από το ν. 3852/2010 και το
π.δ. 7/2013».
Το άρθρο 2Α του ν. 3316/2005 με τίτλο «Δωρεά Μελετών», που εξακολουθεί να ισχύει και μετά την
ψήφιση του ν. 4412/2016, ορίζει «Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης
άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή
υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς
αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με
την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα
παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του
δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ
του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια
εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί
έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι
διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης
αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την
υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί
κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της
μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του
δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις
για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του
Τεχνικού Συμβουλίου».
Με το άρθρο 48 Ν.4030/2011,ΦΕΚ Α 249/25.11.2011, ορίζεται ότι:«1. Οι μελέτες του άρθρου 2Α
του ν. 3316/2005 έχουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες την ίδια ισχύ με τις μελέτες που
εκπονούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τους σκοπούς της ένταξης των υπό μελέτη έργων σε
όλα τα επιδοτούμενα και μη ή επιχορηγούμενα και μη προγράμματα του Δημοσίου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, προγράμματα δημοσίων επενδύσεων) και μπορούν να
χρησιμοποιούνται αντ` αυτών, όπου απαιτείται τέτοια μελέτη του ν. 3316/2005. 2.Οι διατάξεις του
παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

7

ΑΔΑ: 6ΝΕ37Λ7-Ξ2Ω

Με την υπ. αριθμ. 6-17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008,
μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών», σύμφωνα με την οποία
«Με το π.δ.7/2013, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης του άρθρου 186 περ.VII.α. του
ν.3852/2010 (Α’ 87), καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, και ρυθμίζονται
ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του
ν.3316/2005 των Περιφερειών, για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των οποίων παρέχονται
οι ακόλουθες οδηγίες: … 3. Στο άρθρο 3 γίνεται καθορισμός των οργάνων που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 των
Περιφερειών, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των οργανισμών εκάστης περιφέρειας και
ορίζονται τα όργανα που θα εκτελούν χρέη Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως
εξής:
α. “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι το αρμόδιο κατά περίπτωση Τμήμα
της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης.
β. “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή
στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της
σύμβασης.
Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής που ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, πέραν αυτών που
προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του
ν.4071/2012 (Α’ 85) έχουν ως εξής:
α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του
ν.3669/2008, σε όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της
σύμβασης κατά τις διατάξεις του ν.3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 27 του ν.3669/2008 και παρ. 12 του άρθρου 6 του ν.3316/2005.
β. αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή των παρ.4 και 5 του άρθρου 31 του
ν.3316/2005.
γ. εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν.3669/2008
καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων μελετών ή υπηρεσιών του άρθρου 29 του
ν.3316/2005.
δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις,
του άρθρου 48 του ν.3669/2008 και άρθρου 27 του ν.3316/2005.
ε. αποφασίζει για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία και εγκρίνει την προμήθεια μηχανημάτων
για την εκτέλεση των εργασιών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.3669/2008.
στ. αποφασίζει επί των ενστάσεων για την έκπτωση του αναδόχου και την επιμέτρηση των
εργασιών (άρθρο 61 του ν.3669/2008 και 33 του ν.3316/2005) και εγκρίνει τη ματαίωση διάλυσης
της σύμβασης και τη σχετική αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 63 του ν.3669/2008 και 35 του
ν.3316/2005).
Από την παραπάνω περιοριστική απαρίθμηση της παρ.2 του άρθρου 3 προκύπτει ότι η
Οικονομική Επιτροπή ασκεί μόνο τις προβλεπόμενες στο παρόν π.δ. αρμοδιότητες της
Προϊσταμένης Αρχής.
Κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν της έχει ρητά απονεμηθεί ασκείται από την Προϊσταμένη
Αρχή της παρ.1β’ του ίδιου άρθρου, δηλαδή από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης. Ως εκ τούτου, αρμοδιότητες όπως,
ιδίως, η έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του άρθρου 56 εδάφιο α’ του
ν.3669/2008, η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και των Πρωτοκόλλων
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του άρθρου 57 παρ.8 του
ν.3669/2008, καθώς και όσες άλλες αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής δεν περιλαμβάνονται
στην παρ. 2 του άρθρου 3 του εν λόγω π.δ., ασκούνται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι
δεν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου έργου. Η εγκριτική απόφαση
των μελετών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3316/2005 εκδίδεται
από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας».
Από την αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών διατάξεων, κατά τα ανωτέρω, συνάγεται, κατά τη
γνώμη μας, πως μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 (ανακοίνωση
στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πάροδο
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μηνιαίας προθεσμίας και παροχή σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου), αρμόδιο όργανο
για την έγκριση εκπονηθείσας μελέτης είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων, ως Προϊσταμένη Αρχή, και αρμόδιο όργανο για την αποδοχή προς την Περιφέρεια της
δωρεάς (της εγκεκριμένης Μελέτης), είναι σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας».
ομόφωνα αποφασίζει
Την Αποδοχή της Δωρεάς και την Έγκριση της Μελέτης: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΎ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΠ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 17.350.000,00€.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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