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                    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. 1112/2012 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 20/07/2012,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, την 17/07/2012.  

 

Θέµα 15ο  

 
Έγκριση µελέτης εφαρµογής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
«ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999 προϋπολογισµού 
2.921.550,85 ευρώ (µε  Φ.Π.Α.) 
 
Παρόντες:  

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

• Βασιλάκης Μιχαήλ 

• Κανελλάκης Κωνσταντίνος 

• Μαριδάκης Στυλιανός  

• Κουρούσης Χρήστος  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Προµπονάς Ιάκωβος  

• Πολυζωγόπουλος Ανδρέας 

• ∆αµάσκος Χαράλαµπος 

• Καραθάνος Χαράλαµπος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Μπάστας Κωνσταντίνος  

• Βουδούρης Παναγιώτης  

• Αγγελόπουλος Παναγιώτης 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Ζαφειρίου Ελένη 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά 
Γεωργία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ 
Ασπρουλάκη, o  οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Την αριθµ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία έγινε 
εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
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5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόµους και 
∆ιατάγµατα σχετικά µε την Εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων. 

6. Το σύστηµα για την υποβολή των προσφορών ,που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή µε κατ’ 
αποκοπήν τίµηµα για όλο το έργο κατά το άρθρο 4 παρ. 2α και 4ε του Ν.1418/84σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 10 του Π.∆.609/85 (άρθρο 13.2 της διακήρυξης) 

7. Τον φάκελο της εργολαβίας 
8. Την από 23-04-2012 σύµβαση του έργου που υπογράφηκε µεταξύ της αναδόχου εταιρείας 

«ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» και του ΝΠ∆∆ περιφέρειας Αττικής. 
9. Την  από 14-5-2012/68786 υποβολή εκ µέρους του αναδόχου µιας σειράς τευχών –σχεδίων 

µελέτης εφαρµογής για το έργο του θέµατος για έγκριση στην υπηρεσία µας ,σύµφωνα µε τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. 

10. Την  από 11-6-2012/84529 επανυποβολή εκ µέρους του αναδόχου διορθωµένης σειράς τευχών –
σχεδίων µελέτης εφαρµογής για το έργο του θέµατος για έγκριση στην υπηρεσία µας ,σύµφωνα µε 
τις σχετικές υποδείξεις της υπηρεσίας µας. 

11.  Την  από 09-07-2012/101205 επανυποβολή εκ µέρους του αναδόχου διορθωµένης σειράς τευχών 
–σχεδίων µελέτης εφαρµογής και των επιπλέον στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας για το έργο του θέµατος για έγκριση στην υπηρεσία µας .  
 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Με την υπ’ αριθµ. 333/20.07.2005 Απόφαση του ∆ήµου Χαϊδαρίου εγκρίθηκε η µε αριθµ. 
35/05 Προµελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και η 
εκτέλεσή του µε το σύστηµα προσφοράς µελέτη - κατασκευή. 

2. Με την υπ’ αριθµ. 399/12.10.2005 Απόφαση του ∆ήµου Χαϊδαρίου η οποία διαβιβάστηκε µε 
το αριθµ. 26892/26.10.2005  έγγραφο του ∆ήµου, εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου από τη 
Νοµαρχία Αθηνών. 

3. Με την υπ’ αριθµ. 4679/09.02.2006 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
εντάχθηκε το έργο στο ΠΕΠ Αττικής 2000-2006» 

4. Με την υπ’ αριθµ. ∆17α/10/141/ΦΝ 440/21.09.2006 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη – 
κατασκευή (µε την γνωµοδότηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., την εισήγηση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α. και το 
διαβιβαστικό της εισήγησης). 

5. Με το υπ’ αριθµ. οικ.61547/31.10.2006 διαβιβαστικό της ∆.Τ.Υ.Ν.Α. εστάλει  προς την 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αττικής για προδηµοπρασιακό έλεγχο. 

6. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1064/26.02.2007 Απόφαση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Αττικής δόθηκε η σύµφωνη γνώµη της για τη δηµοπράτηση του έργου. 

7. Με το υπ’αριθµ. 10361/27.03.2007 έγγραφο του ∆ήµου Χαϊδαρίου βεβαιώνεται ότι ο ∆ήµος 
θα καλύψει την οικονοµική διαφορά που προέκυψε λόγω µεταβολής του ποσοστού του 
Φ.Π.Α. από 18% σε 19%. 

8. Με την υπ’ αριθµ. 224/04.06.2007 Απόφαση του ∆ήµου Χαϊδαρίου λαµβάνει ο ∆ήµος την 
υποχρέωση ανάληψης τυχόν οικονοµικής επιβάρυνσης, η οποία δεν θα καταστεί δυνατόν να 
εξασφαλιστεί από την κοινοτική επιχορήγηση. 

9. Με την υπ’ αρ. 53/2007 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού – 
Τεχνικών Έργων-Πολεοδοµίας της Ν.Α. έγινε «Έγκριση τευχών δηµοπράτησης, ∆ιακήρυξης 
∆ηµοπρασίας και αποστολή περίληψης για δηµοσίευση του έργου «Ανακατασκευή του 
πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό της 07.09.1999», 
προϋπολογισµού 2.921.550,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ (19%)). 

10. Με την υπ’ αρ. 64/2007 Απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού – 
Τεχνικών Έργων-Πολεοδοµίας της Ν.Α. έγινε: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού για 
την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” 
που επλήγη από το σεισµό της 07.09.1999», προϋπολογισµού 2.921.550,85 Ευρώ (µε το 
ΦΠΑ (19%)). 

11. Στις 31.07.2007 υποβλήθηκε αναφορά της Προέδρου µε την αρ. πρ. 44807/31.07.2007 (µε 
την ανακοίνωση του, και τα πρακτικά ανάρτησης)σχετικά µε το Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, ο οποίος απέβη άγονος.  

12. Με την υπ’ αρ. 68/2007 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού – 
Τεχνικών Έργων-Πολεοδοµίας της Ν.Α. έγινε: «Έγκριση δηµοπράτησης σε νέα ηµεροµηνία 
του έργου «Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από 
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το σεισµό της 07.09.1999», προϋπολογισµού 2.921.550,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ (19%)) και 
αποστολής ανακοίνωσης περί δηµοπράτησης σε νέα ηµεροµηνία στους έχοντες λάβει 
τεύχη. 

13. Με την υπ’ αρ. 69/2007 Απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού – 
Τεχνικών Έργων-Πολεοδοµίας της Ν.Α. έγινε: Έγκριση Συγκρότησης της επιτροπής 
διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου 
“Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό της 07.09.1999», προϋπολογισµού 
2.921.550,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ (19%)). 

14. Ο διαγωνισµός διεξήχθη στις 29-08-2007 και στις 30.08.2007 υποβλήθηκε µε την αρ. πρ. 
49586/30.08.2007 αναφορά του Προέδρου, το Πρακτικό 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (µε 
τα συνηµµένα σε αυτό). Έλαβαν µέρος εννέα συµµετέχοντες. 

15. Η Επιτροπή διεξαγωγής (αξιολόγησης) του διαγωνισµού «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» συνέταξε τα πρακτικά (αρ.1 έως 
αρ.5). 

16.  Με τις υπ’ αριθµ 80/2007, 93/2008 ,255/2010 ,87/2011 Αποφάσεις της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού – Τεχνικών Έργων-Πολεοδοµίας της Ν.Α. και της διαδόχου 
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγινε Εξέταση των ενστάσεων που 
υπεβλήθησαν και αντίστοιχες εγκρίσεις των Πρακτικών του διαγωνισµού του έργου: 
«Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό 
της 07.09.1999», προϋπολογισµού 2.921.550,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ (19%)). 

17. Με την υπ’ αριθµ. 7998/19.09.2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
αποφασίσθηκε η ανάκληση της µε αριθµό 4679/09.02.2006 απόφαση Ένταξης πράξης, στο 
Μέτρο 5.5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2000 – 2006, η οποία διαβιβάστηκε 
στη ∆.Τ.Υ.Ν.Α. µε το αριθµ. 256/14.01.2009 έγγραφο του Αντινοµάρχη Θεµάτων 
Σχεδιασµού Προγραµµατισµού & Τεχνικών Έργων της Νοµαρχίας Αθηνών. 

18. Με την υπ’ αριθµ. 107/2009 Απόφαση Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού – 
Τεχνικών Έργων-Πολεοδοµίας της Ν.Α. εγκρίθηκε: Χρηµατοδότηση του έργου: 
«Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό 
της 07.09.1999», προϋπολογισµού 2.921.550,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ (19%)), ∆ήµου 
Χαϊδαρίου από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και πόρους του ∆ήµου Χαϊδαρίου. 

19. Στις 23.04.2010 υπεγράφει η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Νοµαρχίας Αθηνών και 
∆ήµου Χαϊδαρίου. 

20. Με την υπ’ αριθµ. 87/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγινε: 
«Έγκριση 5ου Πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου: «Ανακατασκευή του 
πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό της 07.09.1999», 
προϋπολογισµού 2.921.550,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ (19%))στην εταιρεία ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. 

µε ποσό προσφοράς (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)2.092.000,00€ και 
ανηγµένη προσφορά 2.540.139,87€. 

21. Το τεχνικό αντικείµενο της µελέτης εφαρµογής αφορά την πλήρη κατασκευή του κτιρίου που 
είναι ένα νέο πολιτιστικό κέντρο σε αντικατάσταση του υπάρχοντος που επλήγει από το 
σεισµό του 1999.Το νέο αυτό κτίριο περιλαµβάνει πολιτιστικές λειτουργίες αναψυχής και 
εκπαίδευσης .Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε τους απαραίτητους χώρους 
υποστήριξης ,έξι εργαστήρια πολιτιστικών δραστηριοτήτων και βοηθητικούς χώρους. 

22. Η µελέτη εφαρµογής  αποτελείται από: 
α)Πλήρεις σειρές σχεδίων αρχιτεκτονικής ,στατικής, Η/Μ εγκαταστάσεων, φυτοτεχνικής  
µελέτης και µελέτης παθητικής πυροπροστασίας . 
β) Πλήρεις σειρές τευχών και λεπτοµερειών αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων, 
φυτοτεχνικών, παθητικής πυροπροστασίας και βιοκλιµατικού σχεδιασµού. 
Η µελέτη εφαρµογής όσον αφορά στα αρχιτεκτονικά ,στατικά ,Η/Μ εγκαταστάσεις  έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.696/74 και συνάδει µε την µελέτη προσφοράς 
του αναδόχου. 

 
και επειδή 

1. Η µελέτη εφαρµογής υποβλήθηκε εµπρόθεσµα ,εντός 20 ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης ,στην Υπηρεσία µας όπως όριζε η Ε.Σ.Υ. του έργου  άρθρο 9. 

2. Η µελέτη εφαρµογής ελέγχτηκε  από την ∆ΤΕΠΑ και κρίνεται ορθή ,ανταποκρίνεται δε στη 
µελέτη προσφοράς της αναδόχου εταιρείας. 

3. Έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.696/74 και αποτελείται από αρχιτεκτονική 
µελέτη ,στατική µελέτη, Η/Μ µελέτη, φυτοτεχνική µελέτη, µελέτη παθητικής πυροπροστασίας 
και βιοκλιµατικού σχεδιασµού µελέτη. 
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4. Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε 
µελέτης ,η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής καθώς η 
αµοιβή συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου (άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.). 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1. Την έγκριση των µελετών εφαρµογής –Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, 
Φυτοτεχνική, Παθητικής Πυροπροστασίας, Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού, του έργου : 
«Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από 

το σεισµό της 07.09.1999». 
2. Την ενσωµάτωση στην µελέτη εφαρµογής του έργου: «Ανακατασκευή του πολιτιστικού 

κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό της 07.09.1999» από 
την ανάδοχο εταιρεία ,αδαπάνως για το έργο, των όποιων υποδείξεων γίνουν από τους 
αρµόδιους φορείς. 

. 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

1. Την έγκριση των µελετών εφαρµογής –Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, 
Φυτοτεχνική, Παθητικής Πυροπροστασίας, Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού, του έργου: 
«Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από 

το σεισµό της 07.09.1999». 
2. Την ενσωµάτωση στην µελέτη εφαρµογής του έργου: «Ανακατασκευή του πολιτιστικού 

κέντρου “Παλαιού ∆ηµαρχείου” που επλήγη από το σεισµό της 07.09.1999» από 
την ανάδοχο εταιρεία, αδαπάνως για το έργο, των όποιων υποδείξεων γίνουν από τους 
αρµόδιους φορείς. 

 
 
Το αναπληρωµατικό µέλος της ΟΕ κ. Χ. ∆αµάσκος δηλώνει λευκό. 
 
     Η Πρόεδρος                                 Η Γραµµατέας  

                                                      

 
 
 
 
 
 
    Βασιλάκου Λιλίκα                    Κονταρά Γεωργία 

Τα Μέλη  

Βασιλάκης Μιχαήλ 

Κανελλάκης Κωνσταντίνος 

Μαριδάκης Στυλιανός  

Κουρούσης Χρήστος 

Προµπονάς Ιάκωβος  

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας 

∆αµάσκος Χαράλαµπος 

Καραθάνος Χαράλαµπος 
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