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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:33695/27-4-2022 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής 
της 15ης (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης 

 
Ημερομηνία επίδοσης της 31325 

πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 15/04/2022 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 19 Απριλίου 2022 
 

Αριθ. απόφασης :  175 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση: α) συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης στo πλαίσιο 
διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού 
μελετητή μετά την υπογραφή ́ της σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» και β) ανάθεσης στη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αμαρουσίου σχετικής Πρόσκλησης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 
 
 1) Σταθούλης Σπυρίδων  Πρόεδρος 
 2) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας Αντιπρόεδρος 
 3) Νικολαράκος Ιωάννης  Τακτικό Μέλος 
 4) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος 
 5) Λέκκα Φανή   Τακτικό Μέλος 
 6) Μπόγδανος Σπυρίδων Τακτικό Μέλος 
 7) Μπούρας Βασίλειος  Τακτικό Μέλος 
 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 14/2022 
Απόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη 
εκλέχτηκαν σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα επτά (7) μέλη 
 
Οι κ.κ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Σαγρής Παναγιώτης δεν προσήλθαν αν 
και νόμιμα κλήθηκαν. 
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Αριθ. Θέματος : 11 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται 
στην με αριθμ. πρωτ. 29778//2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού 
& Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

ιδιαίτερα του άρθρ. 188 παρ. 6. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6716/11-03-2022 Σύμβαση για την εκτέλεση 

του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ». 

3. Ότι η μελέτη για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» εκπονήθηκε από τον οικονομικό 

φορέα με επωνυμία «A. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ», δυνάμει της με αρ. πρωτ. 25408/09-06-2021 

σύμβασης με αντικείμενο τη μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενων 

μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου (Α.Σ.Ο./Μ.Σ.Ο. ή Σ.Τ.Ε.) 

4. Την με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού ́

Υποδομών και Μεταφορών που καθορίζει τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – 

Μελετητών κατά ́την εκτέλεση του έργου (ΦΕΚ 4203/25-9-2018).  

5. Την παρ. 1 του άρθρου 4 ΙΙ. της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 

Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανάθεσης της παροχής 

υπηρεσιών τεχνικού́ συμβούλου – βασικού μελετητή́ διεξάγεται με τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 

ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  

6. Την παρ. 3 του άρθρου 4 ΙΙ. της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 

Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή ́συγκροτεί́ τριμελή ́

επιτροπή́ διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία 

αποτελείται από́ τεχνικούς υπάλληλους της αναθέτουσας αρχής ή της 

προϊστάμενής αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του 

έργου, έναν από́ τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο.  
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7. Το άρθρο 4 Ι παρ. 4 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η 

διαδικασία σύναψης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του Έργου στον 

ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση μετά την υπογραφή της σύμβασης του 

έργου. 

8. Το άρθρο 9 παρ. 2 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή 

παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή ορίζεται χαμηλότερη ή ίση με 

το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου (67.907,42€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι 821,46 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(1.018,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και το άρθρο 9 παρ. 4 της εν 

προκειμένω απόφασης όπου αναφέρεται ότι η αμοιβή της σύμβασης του 

βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου. 

9. Την εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 

2022, με Κ.Α.: 30-7323.010 για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (ΣΥΝΕΧ.), από τον οποίο 

θα πραγματοποιηθούν οι πιστώσεις του Τεχνικού Συμβούλου – μελετητή 

της μελέτης του εν λόγω έργου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση: 

α) συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού́ συμβούλου – βασικού μελετητή ́

μετά την υπογραφή ́ της σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», αποτελούμενη από́ 

τους εξής υπάλληλους : 

Τακτικά μέλη: 

1. Κατσίμπουρα Μαρία, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικό  (ως Πρόεδρος) 

2. Στεφανάκη Μαρία, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικό   (ως μέλος) 

3. Φράγκο Ανδρέα, Π.Ε. πολιτικό μηχανικό   (ως μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη: 

ΑΔΑ: 6ΕΨΗΩΨ9-Χ9Κ



4 

 

1. Γαϊτανίδη Κυριάκο, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικό   (ως 

αναπληρωματικός Πρόεδρος) 

2. Κυριακέα Σωκράτη, Τ.Ε. τεχνολόγων ηλεκτρολόγων(ως 

αναπληρωματικό μέλος) 

3. Μιχαηλίδη Νικόλαο, Τ.Ε. προσωρ. Εργοδηγών (ως αναπληρωματικό 

μέλος) 

 

β) ανάθεσης στην Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου σχετικής Πρόσκλησης, σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», με 

την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ 

εφαρμογή της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης Υπουργού ́

Υποδομών και Μεταφορών. Ο βασικός μελετητής στον οποίο θα 

απευθύνεται η πρόσκληση είναι ο οικονομικός φορέας με επωνυμία «A. 

& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ», 

ανάδοχος της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του έργου σύμφωνα με 

τα προαναφερθέντα.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ 
των μελών της, με ψήφους (5) υπέρ, δύο (2) κατά των κ.κ. Μπόγδανου 
Σπυρίδωνα, Μπούρα Βασίλειου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος 
της παρούσης,  

α) την συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού́ συμβούλου – βασικού μελετητή ́

μετά την υπογραφή ́ της σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», αποτελούμενη από́ 

τους εξής υπάλληλους : 

Τακτικά μέλη: 

1. Κατσίμπουρα Μαρία, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικό  (ως Πρόεδρος) 

2. Στεφανάκη Μαρία, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικό   (ως μέλος) 
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3. Φράγκο Ανδρέα, Π.Ε. πολιτικό μηχανικό   (ως μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Γαϊτανίδη Κυριάκο, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικό   (ως αναπληρωματικός 

Πρόεδρος) 

2. Κυριακέα Σωκράτη, Τ.Ε. τεχνολόγων ηλεκτρολόγων(ως αναπληρωματικό 

μέλος) 

3. Μιχαηλίδη Νικόλαο, Τ.Ε. προσωρ. Εργοδηγών (ως αναπληρωματικό 

μέλος) 

 

β) την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου σχετικής Πρόσκλησης, σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», με 

την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ 

εφαρμογή της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης Υπουργού ́

Υποδομών και Μεταφορών. Ο βασικός μελετητής στον οποίο θα 

απευθύνεται η πρόσκληση είναι ο οικονομικός φορέας με επωνυμία «A. 

& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ», 

ανάδοχος της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του έργου σύμφωνα με 

τα προαναφερθέντα.  

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 

Εκδόθηκε η με αριθμό 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 1.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας 

2.Νικολαράκος Ιωάννης 
3.Βλάχου - Σταματάκη Ελένη 
4.Λέκκα Φανή 
5.Μπόγδανος Σπυρίδων 
6.Μπούρας Βασίλειος 
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