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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  387/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΗΝ Π.Ε. 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ με αρ. μελ.: 81/2017. 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 21292/20-11-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα 9) Τσομπανοπούλου 
Μελίσα. 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                              
1. Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, με την υπ’ αριθμ. 244/28-08-2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της, αποφάσισε να προβεί στη διεξαγωγή διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με εκτιμώμενη αξία 163.962,33 € (χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης 
με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  –  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  –  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». 

 
2. Με την υπ’ αριθμ. 86/18-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της (ΑΔΑΜ 18AWRD002982725 

2018-04-23), εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της άνω αναφερόμενης μελέτης υπέρ του 
μελετητικού σχήματος  ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Δούμα του Βασιλείου, Πρόεδρο και Νόμιμο Εκπρόσωπο της 
εταιρίας ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.,  που υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά ( μέση προσφερθείσα έκπτωση 
59,50 %).  

 
1. Την 17.05.2018 υπογράφθηκε η σύμβαση ύψους  66.408,73€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ). 

 
2. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και είχε αποσταλεί στις 30-9-2019 στο Τμήμα Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς έγκριση.  
 

3. Η προϋπόθεση έγκρισης της άνω μελέτης είναι και η έγκριση της γεωλογικής μελέτης. Η γεωλογική μελέτη 
είχε αποσταλεί στις 12-11-2018 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης , Δ/νση Τεχνικού 
Ελέγχου  της  Γεν. Δ/νσης Χωροταξικού & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού    και στις  14-1-2020 τα  
συμπληρωματικά στοιχεία. 
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4. Με το υπ’ αριθμ. 4946/17-07-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στα πλαίσια έγκρισης της Γεωλογικής 
Καταλληλότητας της περιοχής μελέτης, ζητήθηκε η αξιολόγηση της επάρκειας του υφιστάμενου έργου της 
λεκάνης απορροής για την εξασφάλιση της πλημμυρικής παροχής του τμήματος του χειμάρρου που 
διατρέχει την περιοχή.  

 
5. Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη.  
 

6. Η παραπάνω εργασία δεν προβλεπόταν από την αρχική μελέτη όπως φαίνεται και στο τεύχος 
Προεκτιμώμενης Αμοιβής αυτής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 186 του ν.4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει θα πρέπει για τις νέες εργασίες να κατατεθεί Συγκριτικός Πίνακας αφού 
συνταχθεί Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της Μελέτης σύμφωνα με το οποίο 
προεκτιμήθηκε η συμπληρωματική εργασία.         

 
7. Με το αρ. 17677/2691/29-9-2020 διαβιβαστικό του μελετητικού σχήματος υποβλήθηκε η Αιτιολογική 

έκθεση, το Πρωτόκολλο  Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της  μελέτης   (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και ο 
1ος Συγκριτικός Πίνακας. 

 
8. Ο παρών Συγκριτικός πίνακας (η Αιτιολογική έκθεση, το Πρωτόκολλο  Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 

Εργασιών της  μελέτης   (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016, χωρίς να 
τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της μελέτης έργου, όπως αναλύονται παραπάνω.  

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά την προεκτίμηση της αμοιβής της συμπληρωματικής εργασίας 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της Μελέτης  προτείνεται με 
τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα με τον οποίο καθορίζεται το συμβατικό αντικείμενο αυτής με προεκτιμώμενη 
τιμή της νέας εργασίας - που αφορά την «αξιολόγηση της επάρκειας του υφιστάμενου έργου της λεκάνης 
απορροής για την εξασφάλιση της πλημμυρικής παροχής του τμήματος του χειμάρρου που διατρέχει την 
περιοχή» στο ύψος των 7.454,03 Ευρώ, που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και μένουν 
1.207,98 από τα απρόβλεπτα... 
 
Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας  κλείνει σε ισοζύγιο στο ποσό της σύμβασης με 24% ΦΠΑ δηλ. στο ποσό 
των 82,346.84€. 

 
9. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 18670/ΔΤΥ2823/09.10.2020 έγγραφο  η Υπηρεσία απέστειλε προς το ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ για γνωμοδότηση το 1ο  Συγκριτικό 
Πίνακα για την μελέτη: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   ΣΤΗΝ Π.Ε. 6 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ με αρ. μελ.: 81/2017» 

 
10. Με την υπ΄ αρ. Πράξη 180/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΖΑ7ΛΛ-54Ω) από το Τεχνικό Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 

παρέχεται η σύμφωνη γνώμη  για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών » στον 1ο 
Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος. 

 
11. Σύμφωνα με το Άρθρο 186 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της του Ν4412/16παρ.1....Αν ο 

ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή 
υπηρεσιών  υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που 
εγκρίνονται από τον εργοδότη και  η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση  υπογράφεται με τη 
σύμπραξη στη νέα της μορφή..... 

 
Πράγματι ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το μελετητικό πτυχίο του κου Ταγρέ Νικόλαου – Πολιτικού 
Μηχανικού με αριθμό μητρώου 17999 στην κατηγορία 13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α σε ισχύ και καλύπτει τις 
απαιτήσεις της ελάχιστης τάξης της συμπληρωματικής μελέτης. 
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Επομένως το μελετητικό σχήμα θα πρέπει να γίνει ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 
1. Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών ( μαζί με την  Αιτιολογική έκθεση, και το 

Πρωτόκολλο  Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της  μελέτης   (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ) της μελέτης 
του θέματος 

2. Την έγκριση του μελετητή κου Ταγρέ Νικόλαου – Πολιτικού Μηχανικού με μελετητικό πτυχίο  αριθμό 
μητρώου 17999 στην κατηγορία 13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α με την αντίστοιχη τροποποίηση του 
μελετητικού σχήματος σε ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΑΓΡΕΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 
Α) Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών ( μαζί με την  Αιτιολογική έκθεση, και το Πρωτόκολλο  Κανονισμού 
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της  μελέτης   (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ) της μελέτης του θέματος. 
 
Β) Εγκρίνει τον μελετητή κο Ταγρέ Νικόλαο – Πολιτικό Μηχανικό με μελετητικό πτυχίο  αριθμό μητρώου 17999 στην 
κατηγορία 13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α με την αντίστοιχη τροποποίηση του μελετητικού σχήματος σε ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
 
 Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  387/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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