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Σχετ.:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

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 2019 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
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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
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,
συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων) 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 την με αριθμ. 576/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η
παράταση της προθεσμίας υποβολής της Α φάσης της μελέτης. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία
εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήταν δυνατή η εκπόνηση των μετρήσεων πλησίον των σχολείων σε
περίοδο που αυτά δεν είναι σε λειτουργία.
Με την με αριθμ. 959/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η
παράταση της προθεσμίας υποβολής της Β φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης έως τις 11-1-2019
λόγω της απαίτησης για έγκριση πρώτα της κυκλοφοριακής μελέτης πριν την υποβολή των
παραδοτέων της αρχιτεκτονικής μελέτης, της μελέτης των Η/Μ και των τευχών δημοπράτησης.
Η τοπογραφική μελέτη η οποία παραδόθηκε στα πλαίσια της Α φάσης, εγκρίθηκε με την με αριθμ.
859/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η αρχιτεκτονική μελέτη υποβλήθηκε με τα αριθ. 12948/29.1.2019 και 2234/28.1.2019 έγγραφα
Η ΗΜ μελέτη υποβλήθηκε στις 28.01.2019/2144.
Η αριθ. 20870/5.9.2019 έγκριση της ΕΦΑ Ημαθίας

Η μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα και πήρε και τις απαιτούμενες εγκρίσεις όπως αναφέρονται στο περιληπτικό ιστορικό.
Ο προϋπολογισμός της ανήλθε σε ……………..€ με το ΦΠΑ και πρόκειται να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση,
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», άξονας προταιρετότητας: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας».
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Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως:
προβεί στην έγκριση και παραλαβή της Αρχιτεκτονικής και ΗΜ μελέτης στα πλαίσια της
«ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και ειδικότερα των σχεδίων και των τεχνικών εκθέσεων.

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών , Υπηρεσίας Δόμησης –
Περιουσίας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

Η Επιβλέπουσα της
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
της σύμβασης
Στέλλα Σιδηροπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός
Ο Επιβλέπων της
Μελέτης Η/Μ
της σύμβασης
Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τεχνικού
(για Αρχιτεκτονική Μελέτη
της σύμβασης)

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος
(για Η/Μ μελέτη)

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Σαχινίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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