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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 23-07-2018
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Προς :
Τμήμα: Τεχνικό-Συντήρησης Έργων (Γ/1)
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Πληροφορίες: Κων. Ψάρρα
e-mail: psarra@veria.gr
Τηλ : 2331350665
Φαξ: 2331021777

ΘΕΜΑ: "Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της Φάσης Α της μελέτης με
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»"
Σχετ.: To με αριθ. πρωτ. εισερχ. 19772/18-07-2018 έγγραφο της ανάδοχης σύμπραξης γραφείων
μελετών της μελέτης του θέματος

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Περιληπτικό ιστορικό

 Η μελέτη χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ» του Δήμου
Βέροιας όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018 με Κ.Α.
30/7411.001, ποσού 70.806,23 €, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

 Υπ’ αριθ. 391/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη
διενέργεια της δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης.

 Υπ’ αριθ. 476/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη δαπάνη
για την εκπόνηση της μελέτης.

 Υπ’ αριθ. 504/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τα
συμβατικά τεύχη της μελέτης και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσής της.

 Υπ’ αριθ. 581/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που συγκρότησε την
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της μελέτης και
κατάρτισε τους όρους δημοπράτησής της.

 Στις 12-10-2017 διεξήχθη ο δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.

 Υπ’ αριθ. 836/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 1ο
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, οριστικοποίησε τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών
των συμμετεχόντων γιατί ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού.

 Υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 2ο
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης τη
σύμπραξη των γραφείων μελετών: «ΣΜΑΊΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΣΜ -
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. "ΜΣΜ Consulting",
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΛΦΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.», με βαθμολογία 79,992%, ποσοστό έκπτωσης 48,36 % και συμβατικό ποσό
29.488,00 € (χωρίς ΦΠΑ) γιατί ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης.

 Υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 3ο
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανακήρυξε ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης τη

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας
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σύμπραξη των γραφείων μελετών: «ΣΜΑΊΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΣΜ -
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. "ΜΣΜ Consulting",
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΛΦΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 48,36 % και συμβατικό ποσό
29.488,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

 Υπ’ αριθ. 17763/27-06-2018 σύμβαση (ποσό σύμβασης : 29.488,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 36.565,12 (με
Φ.Π.Α.)).

 Η συνολική καθαρή προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω χρόνου σύνταξης της
μελέτης δεν προσμετρούνται οι χρόνοι εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για εγκρίσεις ενδιάμεσων
σταδίων.
Αναλυτικά, η ΦΑΣΗ Α της μελέτης, καθαρού χρόνου εκπόνησης δύο (2) μηνών, περιλαμβάνει τη
συλλογή στοιχείων και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (τοπογραφική αποτύπωση) και η
ΦΑΣΗ Β της μελέτης, καθαρού χρόνου εκπόνησης τεσσάρων (4) μηνών, περιλαμβάνει τη διατύπωση
προτάσεων, το σύνολο των οριστικών μελετών (Κυκλοφοριακή, Ειδική Αρχιτεκτονική και Μελέτη
Οδοφωτισμού), καθώς και την Οικονομοτεχνική Μελέτη (Τεύχη Δημοπράτησης).

Με το από 16-07-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 19772/18-07-2018) έγγραφό της η ανάδοχη σύμπραξη
γραφείων μελετών ζήτησε την παράταση της ΦΑΣΗΣ Α εκπόνησης της μελέτης έως τις 15-10-2018 για τους
λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι στα παραδοτέα της ΦΑΣΗΣ Α περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των
εργασιών:

 μετρήσεις της ροής των πεζών/ποδηλάτων στις διαδρομές από και προς το σχολείο
 συλλογή στοιχείων στάθμευσης όπου υπάρχει εμπλοκή με τις διαδρομές των μαθητών από και

προς το σχολείο
θα πρέπει αυτές να διεξαχθούν, προφανώς, μετά τις 20-09-2018 δηλαδή όταν θα έχουν ανοίξει τα

σχολεία και θα λειτουργούν σε κανονικούς ρυθμούς ώστε τα αποτελέσματά τους να ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα Έτσι, η ανάδοχη σύμπραξη γραφείων μελετών θεωρώντας ότι οι παραπάνω μετρήσεις θα
έχουν ολοκληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και εκτιμώντας το χρόνο επεξεργασίας τους σε
δύο εβδομάδες ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της ΦΑΣΗΣ Α έως τις 15-10-2018.

Όπως φαίνεται και στο συνημμένο στο ανωτέρω σχετικό, 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα, δεν
μεταβάλλεται ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης αλλά υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη των
χρόνων εκπόνησης των ΦΑΣΕΩΝ Α και Β (από την αρχή του 3ου μήνα έως το μισό του 4ου μήνα εκπόνησης
της μελέτης), που αφορά στα παραδοτέα της Κυκλοφοριακής Μελέτης της σύμβασης, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Μάλιστα στο 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη κατανόησή του,
γίνεται διαχωρισμός των παραδοτέων της Κυκλοφοριακής Μελέτης που περιλαμβάνονται στην ΦΑΣΗ Α
(μετρήσεις ροών, συλλογή στοιχείων, κλπ.) (2α. Κυκλοφοριακή Μελέτη Α' Φάσης) από αυτών που
περιλαμβάνονται στην ΦΑΣΗ Β (διατύπωση προτάσεων, οριστικά σχέδια, κλπ.) (2β. Κυκλοφοριακή Μελέτη Β'
Φάσης).

Επισημαίνουμε ξανά ότι στο 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα απεικονίζεται ο καθαρός συνολικός
χρόνος εκπόνησης της μελέτης και όχι οι χρόνοι των απαιτούμενων ελέγχων και εγκρίσεων των ενδιάμεσων
σταδίων από την υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας συναινεί ως προς την αιτούμενη παράταση προθεσμίας
περαίωσης της ΦΑΣΗΣ Α, από την ανάδοχη σύμπραξη γραφείων μελετών, έως τις 15-10-2018 για τους λόγους
που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 (Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: «...3.Οι
προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση
του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με
πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης
δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και
του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου
τεχνικού συμβουλίου....»
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Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως

εγκρίνει ή μη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της Φάσης Α της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», έως την 15-10-2018 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συνημμένα:
1. To με αριθ. πρωτ. εισερχ. 19772/18-07-2018 έγγραφο της ανάδοχης σύμπραξης γραφείων μελετών της μελέτης του
θέματος (με συνημμένο το 1ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα)

ΕΔ
1. Φάκελος Μελέτης

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος
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Η Επιβλέπουσα της Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.& Κ.
Κυκλοφοριακής Μελέτης

της σύμβασης
(για Κυκλοφοριακή Μελέτη της

σύμβασης)

Χριστίνα Παραθυρά
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Η Επιβλέπουσα της Η Επιβλέπουσα της Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.
Τοπογραφικής Μελέτης της

σύμβασης
Ειδικής Αρχιτεκτονικής
Μελέτης της σύμβασης

(για Τοπογραφική και Ειδική
Αρχιτεκτονική Μελέτη της

σύμβασης)

Κωνσταντίνα Ψάρρα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Στέλλα Σιδηροπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός Μηχ/κός

Ο Επιβλέπων της Ο Προϊστάμενος Τ.Η/Μ..Ε.
Μελέτης Οδοφωτισμού της

σύμβασης
(για Μελέτη Οδοφωτισμού της σύμβασης)

α.α.

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός


