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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 435 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 33 από 29-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ. 32/44752/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Μελέτης 

“Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας”» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

  

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,                    
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Σπ. Αµανατίδης,                      

Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,          
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                           

Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                 
Α. Χατζησαββίδης   

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                           
κ.κ. Π. Κωστάκης, Γ. Αναστασιάδου, Χ. Αναµουρλόγλου, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,              
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ελλιπή σύνθεση,  επειδή, µέχρι την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Νικολάου Μπράτιµου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του 
∆ηµοτικού Συµβούλου. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή. 
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Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.                          
Π. Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
  
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Π. Αβακουµίδης και είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                   
Σ. Βανδώρος, Ν. Κουκουλάρης και ∆. Κουκουλάρης,                    
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 44510/21-12-
2011 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας, κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3316/2005 περί αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών, ανέθεσε στο γραφείο µελετών 
«INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών» την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη 
Αντιπληµµυρικής Προστασίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας». Η σύµβαση ανάθεσης της µελέτης υπεγράφη 
την 18η -10-2010. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της σύµβασης, η συµβατική αµοιβή της µελέτης 
ανέρχεται στο ποσό των 228.553,00ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Η εκχώρηση της αρµοδιότητας εκπόνησης της ως άνω µελέτης στο ∆ήµο µας, 
πραγµατοποιήθηκε µε την Α.Π. ∆10/2143 οικ./21-7-2009 απόφαση της ∆/νσης Υδραυλικών 
Έργων Περιφ. Αττικής (∆10) – ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Αντικείµενο της µελέτης, βάσει των όρων της Σύµβασης, είναι η εκπόνηση των απαιτούµενων 
µελετών για τον έλεγχο επάρκεια και αναβάθµιση / επέκταση του υφιστάµενου εσωτερικού 
δικτύου οµβρίων σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Νέας Ιωνίας που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα λόγω πληµµύρων. Αναλυτικότερα το αντικείµενο της µελέτης, σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Προµελέτη και οριστική µελέτη αντιπληµµυρικών έργων, σε επιλεγµένες περιοχές του 
∆ήµου Ν. Ιωνίας. Η υπό µελέτη αποχετευόµενη έκταση ανέρχεται σε 90 εκτάρια. 

• Τοπογραφική µελέτη, στις περιοχές ενδιαφέροντος. 

• ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου. 

• Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

Κατά την εκπόνηση της Προµελέτης, προέκυψε ότι παλαιότερα έχει εκπονηθεί και εγκριθεί  
από την ΕΥ∆ΑΠ, η οριστική µελέτη  «Ανασύνταξη οριστικής µελέτης δικτύων οµβρίων ζωνών 
Α-ΙΓ-Ι∆ και οριστικής µελέτης όµβριων στην περιοχή Προµπονά ∆ήµου Αθηναίων», στο 
πλαίσιο της σύµβασης «Τροποποιήσεις – συµπληρώσεις υφιστάµενων µελετών αποχέτευσης 
περιοχών αρµοδιότητας Ε.Υ.∆.Α.Π. εντός λεκάνης απορροής Κηφισού και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης», (Απρίλιος 1997), στην οποία εξετάστηκε, εκτός άλλων, ο κύριος Συλλεκτήρας 
της Υποζώνης Α ΙΙΙ στην περιοχή του Περισσού. 

Ο προαναφερόµενος κύριος Συλλεκτήρας αποτελεί τον αποδέκτη του δευτερεύοντος δικτύου 
αποχέτευσης οµβρίων της περιοχής του Περισσού, το οποίο περιλαµβάνεται στο αντικείµενο 
της µελέτης του θέµατος.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, η Υπηρεσία µας µε το Α.Π. 27925/26-07-2011 
έγγραφό µας προς τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και την Κεντρική 
Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) εντόπισε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης της ως άνω 
οριστικής µελέτης του Συλλεκτήρα της Υποζώνης Α ΙΙΙ, καθώς και ιεράρχησης κατασκευής του 
έργου αυτού κατά προτεραιότητα, δεδοµένου ότι ο Συλλεκτήρας αυτός, αποτελεί τον αποδέκτη 
του υπό µελέτη δευτερεύοντος δικτύου όµβριων της περιοχής Περισσού, ζητήθηκε δε από την 
Περιφέρεια να µεριµνήσει για την επικαιροποίηση της µελέτης. 

Η Περιφέρεια απάντησε ότι ο ∆ήµος καλείται να επικαιροποιήσει την µελέτη, στα πλάισια της 
ήδη ανατεθείσας σύµβασης. 

Με το µε αριθ. 75 
πρακτικό/31-08-2011 της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) το 

οποίο εγκρίθηκε µε την Α.Π. ∆10/22040 οικ./28-9-2011, απόφαση ∆/νσης Υδραυλικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (∆10), εγκρίθηκε το ως άνω σχετικό αίτηµα της Υπηρεσίας µας για την 
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απαιτούµενη επικαιροποίηση της υφιστάµενης εγκεκριµένης από την ΕΥ∆ΑΠ οριστικής 
µελέτης του κυρίου συλλεκτήρα της υποζώνης Α ΙΙΙ στην περιοχή του Περισσού. 

Στο πλαίσιο της προαναφερόµενων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 
3316/05, συντάχθηκε από την Υπηρεσία µας, ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) της µελέτηςο 
οποίος υπεγράφη και από την ανάδοχο Εταιρία, στον οποίο περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες 
συµπληρωµατικές κύριες (υδραυλικές) και υποστηρικτικές (γεωτεχνικές) µελέτες, για την 
συµπλήρωση / επικαιροποίηση / τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης του Συλλεκτήρα 
Οµβρίων της Υποζώνης Α ΙΙΙ, από την περιοχή Περισσού του ∆ήµου Νέας Ιωνίας έως τον 
Ποδονίφτη.  

Για τον ανωτέρω συγκριτικό πίνακα γνωµοδότησε θετικά και αρµοδίως το Περιφερειακό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

Με τον 1ο Σ.Π. το συνολικό κόστος εκπόνησης της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
263.565,00 ευρώ, προστιθεµένου δε του ΦΠΑ 23% στο ποσό των 324.184,95ευρώ, ήτοι 
παρατηρείται υπέρβαση της συµβατικής αµοιβής κατά 35.012,00ευρώ πλέον ΦΠΑ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,32% το οποίο είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου 50% που 
προβλέπεται στην παρ.1, του άρθρου 29 του Ν. 3316/05 ως ισχύει.  

Η µεταβολή αυτή του αντικειµένου της αρχικής σύµβασης: 

• Είναι αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση αυτής και την ωρίµανση του ιδιαίτερης 
σηµασίας έργου για την περιοχή, δεδοµένου ότι ο Συλλεκτήρας της Υποζώνης Α ΙΙΙ, 
αποτελεί τον αποδέκτη των οµβρίων της περιοχής του Περισσού, στην οποία σήµερα 
εµφανίζονται συχνά σηµαντικά προβλήµατα από πληµµύρες. 

• ∆εν µπορούσε να προβλεφθεί κατά τη δηµοπράτηση και τη σύναψη της αρχικής 
σύµβασης. 

• ∆εν δύναται, από τεχνική και οικονοµική άποψη, να διαχωριστεί από το αρχικό 
συµβατικό αντικείµενο, χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τον ∆ήµο 
και την ωρίµανση του έργου, καθόσον το έργο που αφορούν οι συµπληρωµατικές 
εργασίες αποτελεί τµήµα των έργων της αρχικής σύµβασης. 

• Σε κάθε περίπτωση, οι συµπληρωµατικές µελέτες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για 
την ολοκλήρωσή της αρχικής σύµβασης και την ωρίµανση ενός ενιαίου λειτουργικού 
έργου. 

Για τη συνέχιση της µελέτης κατόπιν της έγκρισης του 1ου Σ.Π. θα υπογραφεί η 1η 
συµπληρωµατική σύµβαση ποσού 35.012,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην οποία θα 
περιλαµβάνεται η επέκταση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της αρχικής σύµβασης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα 1ο Σ.Π.  

Προτείνουµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση για τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και τη 
σύναψη της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 
3316/05».  
 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 

� την υπ’ αριθµ. 44510/21-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 
3316/2005 περί αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Νόµου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων -28- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σ. Βανδώρου, Ν. Κουκουλάρη, 

∆. Κουκουλάρη και λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου                             
κ. Π. Αβακουµίδη και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

µε ψήφους 27 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης)  

Για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας πράξης: 

1. Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού πίνακα της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη 
Αντιπληµµυρικής Προστασίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας», δαπάνης 263.565,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α. 23%, ο οποίος συντάχθηκε καθ’ υπέρβαση της αρχικής σύµβασης κατά  
35.012,00 €, πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,32%,  

2. Τη σύναψη της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης της µελέτης «Μελέτη 
Αντιπληµµυρικής Προστασίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας», ύψους 35.012 πλέον Φ.Π.Α. 

 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,              
Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου,  
Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, 

Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Σπ. Αµανατίδης,                         
Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,              

Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης,                        
Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                            

Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης,  
Α. Χατζησαββίδης 

 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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