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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 20-04-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 102 / 2015 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 και ένταξη της µελέτης  ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙ∆Η» µε αριθµ. µελ. 
31/2015. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω µελέτης, προεκτιµούµενης αµοιβής 
17.563,48 € µε Φ.Π.Α.  

 
 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 20ην του µήνα Απριλίου έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5051/16-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, 
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου 
Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Νοτάκης Ιωάννης. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης κα Κόπτη 
Ελένη η οποία και παρευρέθηκε και κα Παλληκαρίδου Αναστασία,  η οποία όµως δεν παρέστη.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η εν λόγω µελέτη αφορά τη µελέτη 
σκοπιµότητας και εφικτότητας της πεζοδρόµησης τµηµάτων των οδών Γ. Χαλκίδη και Μ. 
Αλεξάνδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας (∆.Κ.) Αµπελοκήπων του ∆ήµου µας. 

Ειδικότερα, η µελέτη αφορά στα τµήµατα των οδών: 

α. Γ. Χαλκίδη, µεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Γ. Γεννηµατά, και 
β. Μ. Αλεξάνδρου, µεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Φιλιππουπόλεως. 

Η περιοχή της Πλατείας Επταλόφου αποτελεί κεντρικό σηµείο της ∆.Κ. Αµπελοκήπων, µε κυρίαρχη 
χρήση γης τις κεντρικές λειτουργίες πόλης. Κατά µήκος των υπό εξέταση οδών, επίσης, 
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αναπτύσσονται κεντρικές λειτουργίες πόλης, καθώς και ειδικές χρήσεις γης, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο ΓΠΣ Αµπελοκήπων (ΥΑ ΟΙΚ 80367/5432/1.9.1992, ΦΕΚ 1153 ∆). Οι υπό εξέταση οδοί 
χαρακτηρίζονται από το ΓΠΣ ως συλλεκτήριες.  

Η µελέτη θα εξετάσει τις πιθανές κυκλοφοριακές επιπτώσεις και τα θετικά αποτελέσµατα από την 
πεζοδρόµηση του συνολικού µήκους των ανωτέρω οδικών τµηµάτων ή επιµέρους τµηµάτων 
αυτών, προκειµένου να διαµορφωθεί ολοκληρωµένη πρόταση εφαρµογής µέτρων για τη βελτίωση 
των µετακινήσεων των πεζών και την πολεοδοµική και περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής 
της Πλατείας Επταλόφου. 

Ως «περιοχή µελέτης» ορίζεται η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Καλλιθέας-
Φιλιππουπόλεως-∆αβάκη-Γ. Γεννηµατά, που αποτελεί την περιοχή που θα επηρεαστεί από τις 
εξεταζόµενες επεµβάσεις. 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δε διαθέτει µηχανικό µε ειδικότητα «Συγκοινωνιολόγος» για 
την άµεση εκπόνηση εξειδικευµένης µελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων πεζοδροµήσεων 

αστικών οδών, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθ. 4.622/∆ΤΥ 1.456/06.04.2015 βεβαίωσή της. 

Για τη σύνταξη της προεκτίµησης αµοιβής εφαρµόζονται οι διατάξεις της Απόφασης 
∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β/22.8.2005) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις 
∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58 Β/2006) και ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900 Β) Αποφάσεις. 

Ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών δεν προβλέπει κάποιο τρόπο προεκτίµησης αµοιβής για 
µελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων πεζοδροµήσεων αστικών οδών. Για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιείται το άρθρο ΓΕΝ.4Β της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006, σύµφωνα µε το οποίο η 
αµοιβή υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα, που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης 
αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων υπολογίζεται ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης ανά 
ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 
α. Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300 x τκ, 
β. Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 x τκ  και 
γ. Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600 x τκ, 
όπου τκ ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005. 

Λαµβάνεται συντελεστής τιµαριθµικής αναπροσαρµογής τκ = 1,205 (Εγκύκλιος 5/2015, αριθ. 
πρωτ. ∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10.3.2015 της Γενικής Γραµµατείας τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εκτιµώµενοι χρόνοι απασχόλησης µηχανικού κατά κατηγορία 
εµπειρίας  και προεκτιµάται η αµοιβή, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία. 
 

Αντικείµενο µελέτης Απασχόληση  
µηχανικού 

(ανθρωποηµέρες) 

Αµοιβή ανά 
µονάδα (€) 

Συνολική 
αµοιβή (€) 

Αµοιβή µηχανικού εµπειρίας µέχρι 10 έτη 10,0 300 x 1,205 = 
361,50 

3.615,00 

Αµοιβή µηχανικού εµπειρίας από 10 ως 20 
έτη 

13,0 450 x 1,205 = 
542,25 

7.049,25 

Αµοιβή µηχανικού εµπειρίας µεγαλύτερης των 
20 ετών 

5,0 600 x 1,205 = 
723,00 

3.615,00 

Σύνολο 14.279,25 
Προστίθεται ΦΠΑ (23%) 3.284,23 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (€) 17.563,48 
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Όπως προκύπτει παραπάνω, η δαπάνη για τη µελέτη προϋπολογίζεται στο ποσό των €14.279,25, 
χωρίς ΦΠΑ και σε €17.563,48 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%). Στο ποσό αυτό 
περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και 
λειτουργικών δαπανών του µελετητή. 

Για την εκπόνηση της µελέτης απαιτείται µελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 10 (Μελέτες 
συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές µελέτες) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005. 

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.∆. 138/2009, το όριο ανάθεσης µελέτης σε 
µελετητικό πτυχίο Α’ τάξης για την κατηγορία µελετών 10 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 
3316/2005 ισούται µε €40.000,00. Το ποσό αυτό αναπροσαρµοσµένο µε το συντελεστή τκ = 1,205 
ισούται µε €48.200,00 (Εγκύκλιος 7/2015, αριθ. πρωτ. ∆ΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01.04.2015 της 
Γενικής Γραµµατείας τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού). 

Η προεκτιµούµενη αµοιβή δεν υπερβαίνει το ποσοστό 30% του ορίου αµοιβών µελετητικού πτυχίου 
Α’ τάξης για την κατηγορία 10, 30% x €48.200,00 = €14.460,00 > €14.279,25. 

Συνεπώς, η µελέτη µπορεί να ανατεθεί από την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του Ν. 3316/2005, µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή, κατηγορίας 10 (Μελέτες 
συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές µελέτες), τάξης Α’ ή Β’. 

Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ ή ίδιους πόρους του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω, 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 και την ένταξη της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙ∆Η» (Αρ. Μελ.: 31/2015),  στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015. 

Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙ∆Η» (Αρ. Μελ.: 31/2015), προϋπολογισµού 17.563,48 € µε Φ.Π.Α,  
µε απ’ ευθείας ανάθεση βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων».. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ (Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα),  κατά 2 (Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας, οι οποίοι διαφωνούν µε 
την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης). Επίσης οι κκ Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, και 
Ράπτου Ολγα συµφωνούν µε το έργο αλλά διαφωνούν µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. 
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Α). Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 και την ένταξη της µελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙ∆Η» (Αρ. Μελ.: 
31/2015),  στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015. 
Β). Εγκρίνει την εκτέλεση της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙ∆Η» (Αρ. Μελ.: 31/2015), προϋπολογισµού 17.563,48 € µε Φ.Π.Α,  µε απ’ ευθείας 
ανάθεση βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 
Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 102/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 21 - 4 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


