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Παραλαβή 1ης Φάσης μελέτης που συντάχθηκε στα πλαίσια της ανάθεσης
εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και

ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μελέτη :«Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας»
Αρ. μελέτης :125/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ανάδοχος :Α. Αβραμίδης & Φ. Ριζόπουλος
Συμβατική δαπάνη :18.664,08 € (με φπα )
1η Σ.Σ.Ε.:
8.633,85 € (με φπα)
Επιβλέπων: Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός
Με την με αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μελέτης στον ανάδοχο μελετητή και στη
συνέχεια υπογράφηκε η 8099/2.4.2019 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Με την 341/2019
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. και στη
συνέχεια υπογράφηκε η 12652/23.5.2019-1η συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης της
μελέτης.
Σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ.3 του Ν. 4412/2016 ‘Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές
εργασίες της περίπτωση (γ) της παρ. 8 του άρθρου 53 επιμετρούνται κατά την εκτέλεση της
σύμβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τη
προσφερθείσα έκπτωση της κατηγορίας μελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων
φυσικού αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο’. Σύμφωνα
με το άρθρο 189 παρ.2 του Ν. 4412/2016 : ‘Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό
της’.
Σύμφωνα με τον φάκελο της σύμβασης η πρώτη φάση της μελέτης περιλαμβάνει τα
εξής : ‘Επεξεργασία, ολοκλήρωση και παράδοση των τριών πρώτων σταδίων της μελέτης
εξέταση υφιστάμενων μελετών, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου’. Τα
στοιχεία της 1ης Φάσης κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα

κατατέθηκαν α) το τεύχος εξέτασης υφισταμένων μελετών, β1) τα μητρώα υπαίθρου των
γεωτρήσεων και φρεατίων, τα ημερήσια δελτία γεωτρυπάνου και το ημερολόγιο έργου της
γεωτεχνικής έρευνας, β2) το τεύχος γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου-παρουσίασης
αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας & γ) το τεύχος τοπογραφικής μελέτης
Τα στοιχεία της πρώτης φάσης έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. Κατόπιν των παραπάνω : Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για
την λήψη σχετικής απόφασης για τη παραλαβή της 1ης Φάσης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης
φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
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