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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 24-07-2019
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης: 180 / 2019
Θέµα: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της µελέτης µε τίτλο: «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ∆.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. µελ. 136/2018), προεκ/µενης αµοιβής:
58.499,74 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιουλίου έτους 2019,
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 14047/19-07-2019 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 επτά (27) και απόντες έξι (06) 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
Μανωλόπουλος Βασίλης
Κατζικάς Γεώργιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Αποστολίδου Μαρία
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Καρράς Ευστράτιος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Εµεινίδης Αναστάσιος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Αθανασιάδης Ιωάννης
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωυσής
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Μεζίκης Βασίλειος
Ναλπαντίδου Αφροδίτη
Λαδάς Παράσχος
Μαυρίδου Αναστασία
Γκαλέτσης Αθανάσιος
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου
Αναστασία αντίστοιχα.
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 και 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 ενός (1)
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους
ως έκτακτο .
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος,
Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Η µελέτη ΕΧΣ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων
(Ε.Χ.Σ) του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241) και υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται µε βάση τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β'
1225/2006), προεκ/µενης αµοιβής: 58.499,74 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).
Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στο παράκτιο
µέτωπο της ∆.Ε. Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, η αναγκαιότητα της οποίας είναι η
περιβαλλοντική εξυγίανση και αναβάθµιση της ζώνης αυτής.
Η παράκτια ζώνη της ∆.Ε. Μενεµένης περιλαµβάνει την παραθαλάσσια περιοχή που εκτείνεται
δυτικά των εκβολών ∆ενδροποτάµου έως το όριο µε τον ∆ήµο Εχεδώρου και αποτελεί τµήµα της
ευρύτερης ∆υτικής Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού.
Η περιοχή αυτή έχει έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα υποβάθµισης του εδάφους και των
υδατικών πόρων. Επιπρόσθετα, η περιοχή συνεχίζει να δέχεται ρύπανση από παράνοµες αποθέσεις
και απορρίψεις υλικών (συµπεριλαµβανοµένων απορρίψεων αποβλήτων µέσω παράνοµων
συνδέσεων στο σύστηµα παροχέτευσης οµβρίων του ∆ενδροποτάµου).
Η παραλιακή αυτή περιοχή ορίζεται στο ΓΠΣ της ∆.Ε. Μενεµένης (ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/22-4-2016) ως
«Περιοχή Ειδικής Προστασίας του Θαλασσίου Μετώπου της ∆Ε Μενεµένης». Η έκταση που καλύπτει
και προτείνεται ως περιοχή προστασίας, ανέρχεται σε 600 περίπου στρέµµατα.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’ αριθµ.: 347/10-12-2018 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την υποβολή
πρότασης συµµετοχής στην υπ’ αριθµ. 6546/26-11-2018 πρόσκληση (κωδ. 134.6e, εκδ.. 2) της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020).
Με το υπ’ αριθµ.: 1087/21-02-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στάλθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηµένων
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Προτάσεων Πρόσκλησης µε κωδικό 134.6e, σύµφωνα µε τον οποίο η µελέτη του θέµατος κατατάχθηκε
στην έβδοµη (2η) θέση.
Με το υπ’ αριθµ.: 1836 /27-03-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στάλθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηµένων
Προτάσεων Πρόσκλησης µε κωδικό 134.6e, σύµφωνα µε τον οποίο η µελέτη του θέµατος κατατάχθηκε
στην έβδοµη (2η) θέση.
Με την υπ’ αριθµ.: 1892/28-03-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α:
6ΤΗΕ7ΛΛ-ΞΘ4) η µελέτη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020)
και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Με την υπ’ αριθµ.: 114/08-04-2019 απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενέκρινε την 7η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του έτους 2019 στην οποία δηµιουργήθηκε νέος ΚΑ εσόδων
1321.12 και νέος ισόποσος ΚΑ εξόδων 60.7341.06 µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού
Σχεδίου στην ∆.Ε. Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» και ποσό 72.899,88€.

Με την υπ’ αριθµ.: 138/22-04-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Θέµα: «Σύνταξη
Μελέτης: ¨Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην ∆.Ε. Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης¨ (αρ.
µελ. 136/2018) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2019» µε την οποία τροποποιήθηκε
το Τ.Π. έτους 2019 και εντάχθηκε η εν λόγω µελέτη στο Τ.Π. του έτους 2019.
Με το υπ’ αριθµ.: 4356/22.07.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώµη για την δηµοπράτηση
της πράξης µε τίτλο: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ∆.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ" µε κωδικό ΟΠΣ 5038023.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν διαθέτει την εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την
εκπόνηση τέτοιου είδους µελετών και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή για τη διενέργεια των
απαιτούµενων εργασιών, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθ. ∆ΤΥ1654/19-06-2019 βεβαίωσή της.
Η µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών
Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241).
Λόγω µη ύπαρξης ειδικού τιµολογίου για την εκπόνηση των µελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων,
ο υπολογισµός των αµοιβών για την κύρια µελέτη και τη ΣΜΠΕ γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4
του τµήµατος Α της υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ/2519/Β΄/20-07-2017) απόφαση
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του
άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4Β (Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον
χρόνο απασχόλησης) η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών
µηχανικού υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας
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 58.499,74 € χωρίς το ΦΠΑ (72.539,68 € µε το
ΦΠΑ (24%) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
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Η εκτέλεση της µελέτης θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη πρόσφορα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 117, 94 και 95 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.»
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
Το σχέδιο της Αναλυτικής διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη πρόσφορα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει ή όχι
Τον τρόπο εκτέλεσης της µελέτης µε τίτλο «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ∆.Ε.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. µελ. 136/2018) προεκ/µενης αµοιβής: 58.499,74 € (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 117, 94 και 95 του
Ν.4412/16.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Με ψήφους 24 Υπέρ- 3 Κατά
Α) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της µελέτης µε τίτλο «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ∆.Ε.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. µελ. 136/2018) προεκ/µενης αµοιβής: 58.499,74 € (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 117, 94 και 95 του
Ν.4412/16.
-Οι ∆.Σ. κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα και Σµήλιος Ηλίας µειοψήφησαν.
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 180 / 2019.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος
Κουσενίδης Αλέξανδρος

Τα Μέλη

Αµπελόκηποι 25 - 07 - 2019
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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