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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 09-03-2020
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης: 47/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
α) Ως προς τον τίτλο
β) Ως προς την συνολική προθεσμία του έργου
ΘΕΜΑ: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΧΑΛΚΙ∆Η» (αρ. µελ. 66/2019),
προεκ/µενης αµοιβής: 314.559,17 € (ΜΕ ΦΠΑ).
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Μαρτίου έτους 2020,
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5298/05-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Κεσόγλου Παύλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Σουσλόγλου Νικόλαος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωυσής
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Κουσίδης Γεώργιος
Παπαδήµας Αναστάσιος
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σεµερτζίδου Αγγελική
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Φουκίδης Απόστολος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Μύθυµη Ελένη
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κατζικάς Γεώργιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Καρράς Ευστράτιος
Ζυγανιτίδης Απόστολος
Αποστολίδου Μαρία
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ράπτου Όλγα
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Καρασαρλίδου Σοφία
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. Παληκαρίδου
Αναστασία.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και
ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006
(Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2)
έκτακτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους ως
έκτακτα .
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ζωναρέλη –Λαζαρίδου
Κυριακή και Μύθυµη Ελένη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης
έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Η παραπάνω µελέτη προβλέπει την ανάπλαση – µονοδρόµηση τµηµάτων των οδών Μεγ.
Αλεξάνδρου και Γ. Χαλκίδη και των επικείµενων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδική χαρά).
Συγκεκριµένα προβλέπεται µονοδρόµηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου (από Φιλιππουπόλεως ως/προς Ελ.
Βενιζέλου), την διαπλάτυνση των πεζοδροµίων από την οδό Φιλιππουπόλεως ως το τέλος των σχολείων στην
ανατολική πλευρά και στη συνέχεια, µέχρι Ελ. Βενιζέλου και στις δύο πλευρές. Στο τµήµα αυτό θα γίνει αλλαγή
της ευθυγραµίας του άξονα της οδού µεταξύ των δύο τµηµάτων. Στην οδό Γ. Χαλκίδη προβλέπεται
µονοδρόµηση της οδού (από Ελ. Βενιζέλου ω/προς Αγάθωνος) µε επεµβάσεις ήπιας κυκλοφορίας και
διαπλάτυνση πεζοδροµίων (από Ελ. Βενιζέλου ως Γ. Γεννηµατά).
Η εν λόγω µελέτη λαµβάνοντας υπόψη:
• Την µελέτη σκοπιµότητας µε τίτλο «Μελέτη σκοπιµότητας πεζοδρόµησης της οδού Γιάννη Χαλκίδη» η οποία
παρελήφθη οριστικά µε την υπ΄αριθµ. 39/08.02.2016 απόφαση ∆.Σ. και
• Το ΣΒΑΚ του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, θα περιλαµβάνει τις παρακάτω µελέτες:
1. Συµπληρωµατική υψοµετρική αποτύπωση – επικαιροποίηση των Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων (που
παρέχονται από την Υπηρεσία) των υπό µελέτη οδών, µε όλα τα στοιχεία εξοπλισµού, εµπόδια κ.λπ.
2. Κυκλοφοριακή µελέτη για τον ακριβή γεωµετρικό σχεδιασµό των οδών (πλάτη οδοστρώµατος και
πεζοδροµίων, εσοχές για στάθµευση, καθορισµό θέσεων διαβάσεων πεζών, ποδηλατόδροµος κ.λπ.), της
οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και του προγράµµατος φωτεινής σηµατοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις της µελέτης σκοπιµότητας (Κεφ. 3 παρ. 3.2), ως προς τη διαστασιολόγηση των λωρίδων κυκλοφορίας,
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3.

4.
5.
6.

των πεζοδροµίων και των θέσεων στάθµευσης, ως προς τη χωροθέτηση των θέσεων στάθµευσης κ.λπ.. Η
µελέτη πρέπει να λάβει υπόψη το είδος των εµπορικών καταστηµάτων και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για
τροφοδοσία (π.χ. συχνότητα, µέγεθος εµπορευµάτων), καθώς και τις ανάγκες άλλων χρήσεων γης (π.χ.
τράπεζες, εκκλησία). Επίσης ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην τροποποίηση των δροµολογίων των
γραµµών του Ο.Α.Σ.Θ.
Ειδική αρχιτεκτονική µελέτη, για την επιλογή των υλικών διάστρωσης του οδοστρώµατος, των πεζοδροµίων,
των πλατειών, τη θέση τυχόν παρτεριών, τον εξοπλισµό της οδού (παγκάκια, καλαθάκια απορριµµάτων, ιστοί
φωτισµού) κ.λπ., λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της µελέτης σκοπιµότητας (Κεφ. 3 παρ. 3.2), ως προς την
επιλογή των υλικών που επηρεάζουν τα λειτουργικά/κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της οδού, π.χ. υλικά για
µείωση ταχύτητας οχηµάτων, διαφορετικοί χρωµατισµοί υλικών για υπόδειξη διαφορετικών λειτουργιών, όπως
θέσεις στάθµευσης, διαβάσεις πεζών κ.λπ
Υδραυλική µελέτη αποχέτευσης οµβρίων.
Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για τον φωτισµό των οδών (φωτοτεχνική µελέτη και µελέτη δικτύου
ηλεκτροφωτισµού) και τη φωτεινή σηµατοδότηση.
Φυτοτεχνική µελέτη, για την επιλογή και χωροθέτηση των φυτών και δένδρων

Για το σύνολο των παραπάνω έργων θα συνταχθούν επίσης:
7. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
8. Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Για τον υπολογισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης εφαρµόστηκαν οι διατάξεις της Απόφασης
µε αριθ. ∆ΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019, ΦΕΚ 1047 Α (Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.
8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
Η αναπροσαρµογή της τιµής του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών για το έτος 2019, γίνεται σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 3/19.3.2019 του Υπουργείου Υποδοµών
& Μεταφορών (αρ. πρωτ. ∆ΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19.3.2019) και η σηµερινή τιµή του είναι Τκ = 1,218
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 314.559,17 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%). Το
κόστος θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ίδιους πόρους.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της µελέτης ορίζεται σε έξι (6) µήνες και δεν περιλαµβάνει τους
χρόνους εγκρίσεων των παραδοτέων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τυχόν άλλες καθυστερήσεις για τις
οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος.
Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει τυχόν καθυστερήσεις, τους χρόνους εγκρίσεων και τυχόν
απαραίτητες συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) µήνες. Ως εκ τούτου η συνολική προθεσµία του
έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 5402/∆ΤΥ706/06-03-2020 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου δεν διαθέτει την εξειδικευµένη τεχνογνωσία και το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό για την
εκπόνηση της µελέτης η οποία συνίσταται στις εξής κατηγορίες µελετών :
•
•
•
•
•
•

Κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
Κατηγορία 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και, Ηλεκτρονικές Μελέτες)
Κατηγορία 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και Κυκλοφοριακές Μελέτες)
Κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
Κατηγορία 25 (Μελέτη Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και Έργων Πρασίνου).
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Η εκτέλεση της µελέτης θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/16. Οι όροι δηµοπράτησης θα καταρτιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Για την εκκίνηση της
διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών, απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αν η εκτιµώµενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό
όριο απευθείας ανάθεσης από το δήµαρχο.»
Κατόπιν των παραπάνω,
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει ή όχι:
Τον τρόπο εκτέλεσης της µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΧΑΛΚΙ∆Η» (αρ. µελ. 66/2019) µε ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Με ψήφους 17 Υπέρ – 4 Κατά – 1 Λευκό
Α) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΧΑΛΚΙ∆Η» (αρ. µελ. 66/2019) µε ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου
Χαραλαµπίδου Μαρία και Μύθυµη Ελένη µειοψήφησαν.
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας ψήφισε λευκό.

Κυριακή,

Γκαλέτσης

Αθανάσιος,

Καΐκατζάνη-

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 47/2020.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 10 – 03 - 2020
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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