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Θέμα: Συνολική Οριστική Παραλαβή της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη 
Τριποτάμου» 

          
         Σχετική : Η 361/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βεροίας περί έγκρισης διάλυσης της 
σύμβασης της μελέτης ‘Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου’.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας είναι γραμμένη η πίστωση μελέτης 
«Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου»  23.113,71 € για την οποία είχε υπογραφεί η με 
αρ. πρωτ. 10650/27-02-2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της μελετητικής 
εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. με χρηματοδότηση από τη Δ.Ε.Η. Ο κύριος σκοπός της μελέτης 
ήταν η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής εντός του αστικού ιστού της πόλης της 
Βέροιας και η διευθέτηση του ποταμού, όπου αυτή απαιτείται, για την περιοχή από τη 
γέφυρα της οδού Δήμητρας μέχρι τη γέφυρα της οδού Σταδίου και για μήκος 2,7 Km 
περίπου.

Σύμφωνα με την σύμβαση τα στάδια της μελέτης, ήταν τα ακόλουθα:
-Εκπόνηση Υδραυλικής μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
-Εκπόνηση της Μελέτης Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων. 
-Εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
-Σύνταξη των Τευχών Λεπτομερειών της Υδραυλικής Μελέτης και της Ειδικής 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
-Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ & ΦΑΥ της Υδραυλικής Μελέτης και 

της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Μέχρι σήμερα εκπονήθηκε η Υδραυλική Μελέτη και η Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, 
που συνοδεύονται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

Η υδραυλική μελέτη υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στο τέλος του 2015 και ύστερα 
από σχετικές διορθώσεις παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 
614/2015 Απόφαση. 

Η Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη υποβλήθηκε στις αρχές του 2016 και παρελήφθη με 
την υπ’ αριθ. 105/2016 Απόφαση του ΔΣ. 

Εντός του 2016, η «ΓΑΙΑ Α.Ε.» κατέθεσε και την απαιτούμενη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Βάσει της σύμβασης, στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου περιλαμβάνονταν και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, η οποία θα 
γινόταν μετά την έγκριση των προηγούμενων σταδίων των μελετών. 

Οικονομική Επιτροπή



Για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η Υπηρεσία μας πρότεινε κάποιες 
διορθώσεις (όπως συνέβη και στα προηγούμενα στάδια της μελέτης), αλλά σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία ο φάκελος αυτός έχρηζε έγκρισης από τη Γενική Δ/νση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη). Η εν λόγω 
Υπηρεσία εξέτασε το περιεχόμενο του φακέλου και με το Αρ. Πρωτ. 3284/6-9-2019 
έγγραφο, μας ενημέρωσε πως απαιτούνταν περισσότερες διορθώσεις και η ανάγκη 
εκπόνησης μελετών που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο 
της μελέτης.

Κατόπιν των παραπάνω η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπίστωσε την αδυναμία 
συνέχισης περαιτέρω εργασιών της υπόψη μελέτης του θέματος και έτσι κατόπιν 
σχετικού εισηγητικού εκδόθηκε η 361/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βεροίας περί 
έγκρισης διάλυσης της σύμβασης της μελέτης ‘Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου’. Η 
Υπηρεσία στις 16/11/2020 εξέδωσε βεβαίωση οριστικής περαίωσης εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3. Του Ν. 3316/2005:  ‘Η έγκριση ενδιάμεσων 
σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των 
μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του 
τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.’ Η Υπηρεσία 
στις 16/11/2020 εξέδωσε βεβαίωσε περαίωσης εργασιών.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η 
Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 
έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει)  η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του 
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε 
κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται η οικονομική επιτροπή για την λήψη 
σχετικής απόφασης για τη συνολική οριστική παραλαβή της μελέτης της μελέτης 
«Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005.
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