
 - 1 - 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1437/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 12/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέµα 8o  

Έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης έως Πλατεία 
Κρήτης) στο ∆ήµο Γλυφάδας (2η Επιµέρους Σύµβαση) στα πλαίσια της γενικής µελέτης (ΜΑΟ 11): 
«Τοπογραφικές Μελέτες  σε περιοχές του Νοµού Αττικής αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης ∆10», µε τη 
διαδικασία συµφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του Ν. 3316/2005). 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου αρχικά ενηµερώνει τα µέλη 
για την προσέλευση του κ. Καραθάνου και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Σγούρο, ο οποίος 
ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν. 3852/2008 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
(ΦΕΚ 2494 Β/4-11-2011). 

3. Την 2/2-1-2011 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία έγινε 
εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
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4.  Την εγκύκλιο 6 (2067/14-1-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

5. Του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

6. Του Π.∆. 346/98 περί «Προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις 
Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000. 

7. Του Π.∆. 696/1974 «Περί αµοιβών Μηχανικών» , σε ότι αφορά στις προδιαγραφές. 

8. Την από 9-4-2012 Συλλογική Απόφαση ΜΠ 085 ΤΡΟΠ 0 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας  

 Και αφού λάβαµε υπόψη το ιστορικό της µελέτης, όπου: 
1. Με την µε αρ. πρωτ. ∆10/20529 οίκ./24-03-2009 Απόφαση Υπουργού τέως ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) από τις πιστώσεις του έργου 
2000ΣΜ07600000 της ΣΑΜ 076 και ανατέθηκε στη ∆/νση ∆10 να συντάξει, εγκρίνει και 
θεωρήσει τα σχετικά Τεύχη ∆ηµοπράτησης της γενικής µελέτης του θέµατος και να προκηρύξει 
την ανάθεσή της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις . 

2. Με την µε αρ. πρωτ. ∆10/21104 οίκ./15-6-2009 Απόφαση της ∆/νσης ∆10 εγκρίθηκαν τα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης για την ανάθεση της εκπόνησης της γενικής µελέτης του θέµατος. 

3. Με την µε αρ. πρωτ. ∆10/22084/8-9-2010 Απόφαση Γεν. Γραµ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. εγκρίθηκε το 
αποτέλεσµα του ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία και ανατέθηκε η εκπόνηση της 
γενικής µελέτης του θέµατος στο µελετητή ΜΑΡΟΥΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ. 

4. Με το από 24-11-2010 Ιδιωτικό Συµφωνητικό ανατέθηκε η εκπόνηση της γενικής µελέτης του 
θέµατος στον ανωτέρω µελετητή και µε το από 23-5-2012 Ιδιωτικό Συµφωνητικό ανατέθηκε η 
εκπόνηση των Τοπογραφικών Μελετών: α). Ευρύτερης περιοχής οδού Βασ. Σοφίας στο ∆. 
Αθηναίων, β). Ευρύτερης περιοχής οδών Λαϊου και Κεδρηνού στο ∆. Αθηναίων και γ). 
Ευρύτερης περιοχής οδού Ορφέως στο ∆. Αθηναίων και  δ). Ευρύτερης περιοχής οδών 
Ηλέκτρας και Μύλλερ στο ∆. Αθηναίων και άλλες αποτυπώσεις δοµηµένων εκτάσεων που θα 
προκύψουν από τις ανάγκες της ∆/νσης ∆10 (2η Επιµέρους Σύµβαση). 

5. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από την από 9-4-2012, ΣΑ ΜΠ 085 ΤΡΟΠ 0 (κωδικός έργου: 2012 
ΜΠ 08500011, π.κ. 2000ΣΜ07600000) του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. πρωτ. 56541/∆Ε-7106/21-12-2012 Απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

6. Με την µε αρ. πρωτ. ∆10/22086 οίκ./06-10-2011 Απόφαση της ∆/νσης ∆10 ορίστηκαν οι 
επιβλέποντες µηχανικοί για τη γενική µελέτη του θέµατος. 

7. Με το από 25-4-2013 (αρ. πρωτ. ∆10/23760/262-4-2013) έγγραφο υποβλήθηκε στην ∆/νση ∆10 
από τον  ανάδοχο µελετητή, η Τοπογραφική Μελέτη της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό 
Πανώπης έως Πλατεία Κρήτης) στο ∆ήµο Γλυφάδας, µελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια της 
2η Επιµέρους Σύµβασης στην οποία προβλέπεται µεταξύ άλλων και εκτέλεση τοπογραφικών 
αποτυπώσεων δοµηµένων εκτάσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες της ∆/νσης ∆10. 

Για την ανωτέρω µελέτη του θέµατος, υποβλήθηκαν: 
Τοπογραφική Μελέτη της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης έως πλατεία Κρήτης) 

στο ∆. Γλυφάδας  
ΤΕΥΧΗ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  

ΣΧΕ∆ΙΑ : 

Σ-11-01  
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

ΚΛ. 1:500 

Σ-11-02 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛ. 1:1.000 

 Με αντικείµενο της µελέτης (2η Επιµέρους Σύµβαση) τα παρακάτω :  
 Τοπογραφική Αποτύπωση Περιοχής περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης έως πλατεία 

Κρήτης) στο ∆. Γλυφάδας. 
 Στα πλαίσια αυτής της Τοπογραφικής Αποτύπωσης αποτυπώθηκαν 22,40 στρ. σε κλίµακα 

1:500 λόγω του µεγάλου πλήθους χαρακτηριστικών σηµείων και δικτύων Ο.Κ.Ω. των οποίων η 
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αποτύπωση είναι απαραίτητη για τις ανάγκες υδραυλικής µελέτης για κατασκευή αγωγών 
οµβρίων υδάτων στην περιοχή.  

 Σκοπιµότητα της παραπάνω Τοπογραφικής Μελέτης είναι, η χρησιµοποίησή της ως 
τοπογραφικό υπόβαθρο για την κατασκευή αγωγού οµβρίων µήκους 250 µ. επί της Λεωφ. 
Ποσειδώνος οι εργασίες κατασκευής του οποίου, θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της 
εργολαβίας «Καθαρισµός –συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών 
οµβρίων - αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην Περιφέρεια Αττικής», εργολαβία 
ΑΠ 79/12. Οι εργασίες της εργολαβίας αυτής αναµένεται να ξεκινήσουν το επόµενο διάστηµα 
µετά την υπογραφή του σχετικού εργολαβικού συµφωνητικού καθώς έχει ολοκληρωθεί ο 
προσυµβατικός έλεγχος.  

 Και επειδή : 
1. Η Τοπογραφική Μελέτη της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης έως Πλατεία Κρήτης) 

στο ∆ήµο Γλυφάδας (αµοιβή πριν την έκπτωση 20% και χωρίς Φ.Π.Α.: 5.661,30 €), (2η 
Επιµέρους Σύµβαση), στα πλαίσια της γενικής µελέτης (ΜΑΟ 11): «Τοπογραφικές Μελέτες  σε 
περιοχές του Νοµού Αττικής αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης ∆10», εκπονήθηκε µε τη διαδικασία 
συµφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του Ν. 3316/2005), συντάχθηκε σύµφωνα µε τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του Μελετητή, κρίνεται ορθή από τεχνικής και συµβατικής απόψεως και 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα,    

2. Η αµοιβή της εν λόγω µελέτης καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό: 2012 ΜΠ 
08500011 (π.κ. 2000ΣΜ07600000) και ανέρχεται στο ποσό των 4.529,04 € (µετά την έκπτωση 
20% και χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.) και αποτελεί µέρος του συνολικού ποσού των 
20.840,34 € (µετά την έκπτωση 20% και χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.) της 2ης Επιµέρους 
Σύµβασης, σύµφωνα µε το από 23-5-2012 Ιδιωτικό Συµφωνητικό. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 Την έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης έως 

Πλατεία Κρήτης) στο ∆ήµο Γλυφάδας (2ης Επιµέρους Σύµβασης), στα πλαίσια της γενικής 
µελέτης (ΜΑΟ 11): «Τοπογραφικές Μελέτες  σε περιοχές του Νοµού Αττικής αρµοδιότητας 
∆ιεύθυνσης ∆10», µε τη διαδικασία συµφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του Ν. 3316/2005) όπως 
συντάχθηκε από τον µελετητή, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆ιεύθυνση ∆10. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
 Την έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης της περιοχής Λ. Ποσειδώνος (από οδό Πανώπης έως 

Πλατεία Κρήτης) στο ∆ήµο Γλυφάδας (2ης Επιµέρους Σύµβασης), στα πλαίσια της γενικής 
µελέτης (ΜΑΟ 11): «Τοπογραφικές Μελέτες  σε περιοχές του Νοµού Αττικής αρµοδιότητας 
∆ιεύθυνσης ∆10», µε τη διαδικασία συµφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του Ν. 3316/2005) όπως 
συντάχθηκε από τον µελετητή, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆ιεύθυνση ∆10. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής  
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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