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ΘΕΜΑ: «Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης "Μελέτη τμήματος οδού
Συκιάς- Παλατιτσίων"(Γεωτεχνική) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης»
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την 821/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το
τεχνικό πρόγραμμα του 2018, το οποίο περιλαμβάνει και τη μελέτη «Μελέτη
τμήματος οδού Συκιάς- Παλατιτσίων» με κ.α. 30.7412.001 ποσού 50.000,00€.
Με την 906/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε τροποποίηση του
τεχνικού προγράμματος του 2018 και ο κωδικός ενισχύθηκε με το ποσό των
13.264,00€ διαμορφώνοντας έτσι το τελικό ποσό του κωδικού σε 63.264,00€.
Συντάχθηκε ο φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης – Τεύχος Τεχνικών
δεδομένων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τη μελέτη:
«Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς- Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική) Α.Μ. 125/2018
προϋπολογισμού 63.264,00€
με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα και ΚΑΕ
30.7412.001.
Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 992/17-122018 απόφασή του και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης της μελέτης με
συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016). Λόγω του χρόνο λήψης της
ανωτέρω απόφασης, η μελέτη δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί εντός του
2018.
Η πίστωση για την ανωτέρω μελέτη, εγγράφηκε και στο τεχνικό πρόγραμμα
του 2019 στο Κ.Α.:30.7412.001 με τελικό ποσό κωδικού 63.264,00€.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/19-3-2019, Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6 του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναπροσαρμόστηκε η τιμή του συντελεστή
(τκ) του κανονισμού προεκτιμώμενων μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019,
οπότε ήταν αναγκαία η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω προσαρμόστηκε η μελέτη στο νέο τκ και συντάχθηκε
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη με Α.Μ. 125/2018επικ,
προϋπολογισμού 63.264,00€
με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα και ΚΑΕ
30.7412.001.
Η ανωτέρω μελέτη Α.Μ. 125/2018επικ, δύναται να δημοπρατηθεί με τακτικό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό ή με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
1. Να εγκρίνει τον επικαιροποιημένο φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης –
Τεύχος Τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού ΣυκιάςΠαλατιτσίων» (Γεωτεχνική) και
2. Να αποφασίσει για τον τρόπο δημοπράτησης της.
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικού – Συντήρησης Έργων

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

