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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1497/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19/07/2013,  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 16/07/2013.  

 
Θέμα 6o 

Έγκριση της μελέτης με θέμα «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» συνολικού 
ποσού 29.588,19€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

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

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραϊνδρου  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», του Ν. 1418/84 και τα 
εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.2229/94, 
τα Π.Δ. 368/94, 286/94 και το Ν.2576/98, το Ν.2940/01 κλπ. 

3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 2494/Β’/4-11-2011. 
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4. Το Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005) που αφορά την “Ανάθεση και  εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” και 
ειδικότερα το άρθρο 10 παρ.2 αυτού με θέμα “Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις”. 

5. Το με αρ. πρωτ. οικ. 75/6-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής. 

6. Το υπ’ αριθμ. 76059/25-5-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. προς τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού σχετικά με την ένταξη της μελέτης με θέμα «Αποκατάσταση ευστάθειας 
πρανών στο Αττικό Άλσος», στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2012. 

7. Την υπ’ αριθμ. 973/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
8. Την υπ’ αρ. 98508/4-7-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
9. Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ (Συνεδρίαση 5η  Πράξη 10η) της 13-7-2012 που αφορά 

την θετική γνωμοδότηση για την συνδρομή της κατεπείγουσα περίπτωσης κατά το άρθρο 10 
παρ  2 του Ν3316/05.  

10. Τον φάκελο του έργου του θέματος (τεχνική έκθεση, τον υπολογισμό της συμβατικής 
αμοιβής, έντυπο οικονομικής προσφοράς). 

11. Τον από 29/6/2012 εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης του θέματος 36.400,00 ευρώ 
(με ΦΠΑ 23%) και την ένταξη του στο Π.Δ.Ε 2012 (ΚΑΕ 976901054). 

12. Την υπ’ αριθ. 1393/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
έγκρισης ανάθεσης της μελέτης «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.3316/05. 

13. Την υπ’ αριθμ. 139291/25-9-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 
της μελέτης «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος». 

14. Το από 10-10-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» με προϋπολογισμό 29.588,19€ 
(πλέον Φ.Π.Α.). 

15. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 1722/2012 με την οποία εγκρίθηκε το 
από 10-10-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» με προϋπολογισμό 29.588,19€ 
(πλέον Φ.Π.Α.).  

16. Το υπ’ αριθμ. 156358/24-10-2012 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α. προς το ΤΕΕ με θέμα την αναγγελία 
ανάθεσης μελέτης στην ιστοσελίδα του. 

17. Το υπ’ αριθ. οικ. 160666/31-10-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. προς τον πρώτο μειοδότη για 
προσκόμιση δικαιολογητικών. 

18. Το με αριθμ. πρωτ. 157313/25-10-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. προς το Ε.Τ.Α.Α. για την 
εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ευστάθειας 
πρανών στο Αττικό Άλσος» με αριθ. 1580704/3-10-2012, ποσού 1.479,41 ευρώ και η με αριθμ. 
πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 169228/15-11-2012 απάντηση του Ε.Τ.Α.Α.  

19. Την με αριθ. πρωτ. 169054/15-11-2012 της Δ.Τ.Ε.Π.Α. αίτηση του αναδόχου με συνημμένο 
φάκελο δικαιολογητικών. 

20. Το με αριθμ. πρωτ. 169054/16-11-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. προς τη Νομική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα τον έλεγχο και αποδοχή των προσκομισθέντων δικαιολογητικών του 
μειοδότη. 

21. Το με αριθμ. πρωτ. 171992/20-11-2012 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α. με το οποίο η Νομική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής διαβιβάζει θεωρημένο από νομικής απόψεως το σχέδιο σύμβασης για το 
έργο «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος». 

22. Το με αριθ. πρωτ. 173115/22-11-2012 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ πρόσκλησης για υπογραφή της 
σύμβασης. 

23. Την από 31/12/2012 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του γραφείου μελετών Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. – ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

24. Την απόφαση του ΤΚ.Ε.-Ε.Π.-Η/Μ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α. με αριθ. 166721/31-12-12 για ορισμό του 
επιβλέποντα της μελέτης του θέματος. 

25. Την απόφαση του ΤΚ.Ε.-Ε.Π.-Η/Μ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α. με αριθ. 8610/28-1-2012 για 
έγκριση του χρονοδιαγράμματος εργασιών εκπόνησης της μελέτης του θέματος 

26. Την από 13-2-2013 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. 30553/13-2-2013/ΔΤΕΠΑ) με την 
οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η μελέτη. 

27. Την από 12-7-2013 υποβολή των τελικών αντιγράφων της μελέτης από τον ανάδοχο (αρ. 
πρωτ. 139656/15-7-2013/ΔΤΕΠΑ). 

      Και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3316/05 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και οι εγκύκλιοι 

για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7Λ7-ΛΞΥ



 - 3 - 

υπηρεσιών, οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.), το Π.Δ. 
696/74 περί αμοιβών μηχανικών και προδιαγραφών μελετών όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 515/89 και ισχύει σήμερα. 

2. Η μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του θέματος, υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας και είναι τεχνικά ορθή. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της μελέτης με θέμα «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» 
συνολικού ποσού 29.588,19€ (πλέον Φ.Π.Α.), η οποία περιλαμβάνει: 
α) Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
β) Γεωλογική χαρτογράφηση των περιοχών του Αττικού Άλσους όπου δύναται να εκδηλωθούν 

φαινόμενα αστοχίας  
γ) Προτεινόμενα μέτρα ανάσχεσης των αστοχιών 
δ) Προμέτρηση και προϋπολογισμό των μέτρων ανάσχεσης 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της μελέτης με θέμα «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος» 
συνολικού ποσού 29.588,19€ (είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και 
δεκαεννέα λεπτών) πλέον Φ.Π.Α., η οποία περιλαμβάνει: 

α) Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
β) Γεωλογική χαρτογράφηση των περιοχών του Αττικού Άλσους όπου δύναται να εκδηλωθούν 

φαινόμενα αστοχίας  
γ) Προτεινόμενα μέτρα ανάσχεσης των αστοχιών 
δ) Προμέτρηση και προϋπολογισμό των μέτρων ανάσχεσης 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραϊνδρου 
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