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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ.Αποφ 296/2016 

ΑΔΑ: ΩΦ6ΦΩΞΚ-Σ84 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης  της 

04-08-2016. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 

«Επικαιροποίηση Υδραυλικής Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ 

Παλλήνης». 
 

Σήμερα, Πέμπτη 04-08-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  

Παλλήνης Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Παλλήνης, ύστερα από την 29/29-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  επτά  (7) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζούτσος Αθανάσιος                                           

2. Δημόπουλος Ιωάννης 

3. Μερτζάνος Γεώργιος         

4. Πυργιώτης Αλέξανδρος 

5. Μαντζώρος Ανδρέας 

6. Μερτύρης Παναγιώτης 

7. Κάλανδρος Παναγιώτης 

 

  Αβαρκιώτης Φώτιος  

  Χαλκίδης Ιωάννης 

 

  
   

Εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε:   

Σύμφωνα με την 24-2016 προμελέτη/τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας η 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση Υδραυλικής 

Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων Δ.Ε. Παλλήνης" ανέρχεται στο ποσό των 

17.354,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου 

ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης για την εν λόγω κατηγορία μελέτης. 

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06: "Με απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 

περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο 

μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων 
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των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του 

ανωτάτου 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." Η εν  λόγω διάταξη παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρου 57 του 

Ν.4403/2016.  

Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/1978 και την 

απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος.  

 

Για το έτος 2016 ισχύει η Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 περί καθορισμού των 

προεκτεινόμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

Εγκύκλιο 5 (Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6/15-2-2016). 

 

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 

2130/93. 

 

Σύμφωνα με την  Ελ. Συν. Τμ. 7 πράξη 385/2010 η θεσπιζόμενη με τη διάταξη ρύθμιση 

του άρθρου 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. εισάγει  μόνιμη και διαχρονική παρέκκλιση από τις 

ισχύουσες αλλά και τις μελλοντικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν γενικά τις διαδικασίες 

ανάθεσης μελετών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Ο αναθέτων φορέας έχει 

συγκεκριμένη ιδιότητα, πρόκειται δηλαδή περί Δήμου ή κάποιου άλλου από τα περιοριστικά 

αναφερόμενα στη διάταξη αυτή νομικά πρόσωπα και 2) η προεκτιμώμενη και τελική αμοιβή 

του μελετητή δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρηματικό όριο (βλ. Πράξη VII Τμήματος 

134/2007, όπου κρίθηκε ότι η προηγούμενη ομοίου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 269 

του 410/1995 δεν καταργήθηκε μετά την ισχύ του ν. 3316/2005 και εισήγαγε επίσης 

παρέκκλιση από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τις αναθέσεις μελετών).  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 του Ν. 3613/2007 προβλεπεται η δυνατότητα κατάτμησης 

έργων προμηθειών και μελετών ανά δημοτική ενότητα. Περαιτέρω σύμφωνα με την Ελ. Συν. 

Τμήμα 7 Πράξη 274/2010 και την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 273/2007 κρίθηκε η 

νομιμότητα σχετικών αναθέσεων . 

 

Η Τεχνική μας υπηρεσία με το υπ΄αριθμ. 25426/03-08-2016 έγγραφό της υποβάλλει 

αντίγραφο της προσφοράς του Τεχνικού Γραφείου “ENCODIA Σύμβουλοι Μηχ/κοί ΕΠΕ”, 

Υμηττού 5 Χολαργός τηλ: 210-6512487 για την εκπόνηση της μελέτης «Επικαιροποίηση 

Υδραυλικής Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ Παλλήνης». 

Εισηγείται την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Επικαιροποίηση 

Υδραυλικής Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ Παλλήνης» στο Τεχνικό 

Γραφείο “ENCODIA Σύμβουλοι Μηχ/κοί ΕΠΕ”, Υμηττού 5 Χολαργός τηλ: 210-6512487, το 

οποίο είναι κάτοχος πτυχίου Τάξεως Α’ στην κατηγορία 13 περί Μελετών Υδραυλικών Έργων.  

Η Τοπογραφική μελέτη θα περιλαμβάνει την Επικαιροποίηση της Υδραυλικής Μελέτης 

Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ Παλλήνης. 

Η προσφερόμενη τιμή της μελέτης είναι στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων 

πενήντα ευρώ   (17.350,00) €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την 

υποβληθείσα προσφορά του.  

Η συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού 

Έτους 2016 με Κ.Α. 25.7412.0016  με πίστωση 17.360,00 € . 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω μελέτη γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 

3463/06. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 περί καθορισμού 

των προεκτεινόμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

Εγκύκλιο 5 (Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6/15-2-2016). 
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Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

 

1. Την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Επικαιροποίηση Υδραυλικής 

Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ Παλλήνης» στο Τεχνικό Γραφείο 

“ENCODIA Σύμβουλοι Μηχ/κοί ΕΠΕ”, Υμηττού 5 Χολαργός τηλ: 210-6512487, το 

οποίο είναι κάτοχος πτυχίου Τάξεως Α’ στην κατηγορία 13 περί Μελετών Υδραυλικών 

Έργων.  

2. Η Τοπογραφική μελέτη θα περιλαμβάνει την Επικαιροποίηση της Υδραυλικής Μελέτης 

Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ Παλλήνης. 

3. Ψηφίζει πίστωση 17.360,00 €, η οποία νόμιμα έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 945/2016 

σε βάρος του ΚΑ 25.7412.0016.    

4. Αποδέχεται την προσφερόμενη τιμή της μελέτης στο ποσό των 17.350,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του.  

5. Η ως άνω μελέτη γίνεται με τις διατάξεις: του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 του 

άρθρου 57 του Ν.4403/2016, και του άρθρου 139 του Ν. 4281/2014.. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 περί 

καθορισμού των προεκτεινόμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 5 (Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6/15-2-

2016). 

6.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

εκτέλεση των ως άνω.  

 

  
 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 296/2016 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                 Έπονται 6 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027210_S0000125284
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