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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 73/2016
ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του
έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην Έδρα του Δήμου»
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 8486/08-04-2016, που δόθηκε στον καθένα
δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα
67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Αβραμίκας Στέφανος
3- Κετικίδης Ιωάννης
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Μπαγκή Αικατέρινη
19- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Ιωαννίδης Ιωάννης
22- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
24- Αμπάρη Γεωργία
25- Κόγιος Ανδρέας
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ουργαντζόγλου Απόστολος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8. Αλεξίου Σοφία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
10. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
13. Δημητρίου Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
14. Μαλλιαρός Αναστάσιος - Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δέκα έξι (16),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, και κ.Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μετά από πρόταση του κ.
Τσιμτσιρίδη Γεωργίου να συζητηθεί το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης, πρώτο και το 7ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, δεύτερο. Ακολούθησε η συζήτηση κατά τον αύξοντα αριθμό των θεμάτων
της με αρίθ. 8486/8-4-2016 πρόσκλησης Δ.Σ.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά
την ψήφιση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την
συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 3ου θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος απουσίαζε από την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, κ. Κετικίδη Ιωάννη, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας και την συνημμένη αυτής υπ’
αρίθμ.03/2016 Τεχνικής μελέτης, τα οποία αφορούν στην έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό
του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις στην Έδρα του
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Δήμου», τα οποία τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία πιο
αναλυτικά έχουν ως εξής:
« ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ασφαλτοστρώσεις στην έδρας του Δήμου.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου έχει συνταχθεί η αρίθμ. 03/2016 μελέτη από την Τεχνική
Υπηρεσία Δήμου Αλμωπίας (Τ.Υ.Δ.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 άρθρο 9 και θεωρήθηκε από
την προισταμένη ΤΥΔΑ στις 08/04/2016.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.000,00 ευρώ στον
ΚΑ 30.7323.0043 του εγκεκριμένου προυπολογισμού του Δήμου που προέρχεται από ΣΑΤΑ.
Βάσει του προυπολογισμού της μελέτης που ανέρχεται σε 23.973.43 ευρώ και βάσει της νομοθεσίας
περί Δημοσιών έργων Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008): Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και τα άρθρα 2 – παρ. 2,
άρθρο 3 - παρ. α, άρθρο 4 - παρ. ε και άρθρο 9 όπου αναφέρονται:
Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις
παρ. 2. Η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου αποφασίζει για τον
τρόπο κατασκευής σύμφωνα με την παράγραφο και τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος. Η απόφαση αυτή
μπορεί να λαμβάνεται για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν ορισμένη
χρονική περίοδο. Η έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του
έργου με εργοληπτική επιχείρηση.
Άρθρο 3
Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης
Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι:
α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν
τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.
Άρθρο 4
Συστήματα υποβολής προσφορών
Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολής των προσφορών. Συστήματα
υποβολής προσφορών είναι:
ε) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.
Άρθρο 5
Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών
“1. Το σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών
εφαρμόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και
έρευνες, σε περιπτώσεις συνέχισης εργολαβιών μετά από έκπτωση του αρχικού αναδόχου ή για
συγκεκριμένο τμήμα του έργου, που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Η διακήρυξη προβλέπει το
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συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές κ.λπ.)
που θα δοθούν στους ενδιαφερομένους.
2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται σε
δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται
για λογαριασμό του εργοδότη, όπως στις προμήθειες υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων, καυσίμων
και λιπαντικών, αξίας μισθών και ημερομισθίων, λοιπών αποζημιώσεων και ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεων και υπόκειται στην έκπτωση της
δημοπρασίας.
3. Οι διαγωνιζόμενοι υποψήφιοι προσφέρουν έκπτωση εκφραζόμενη σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%), επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου”
βάσει των προαναφερθέντων διατάξεων προτείνεται στο Δ.Σ. η έγκριση της μελέτης και η
διεξαγωγή του διαγωνισμού με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα
μειοδοσίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.»
« Κ.Α. 30.7323.0043 ( 24.000,00€)
CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά ασφαλτόστρωση στην πόλη της Αριδαίας πρόκειται για οδούς εντός της
πόλης της Αριδαίας.
Συγκεκριμένα όπισθεν του 1ου Γυμνασίου που σήμερα είναι διανοιγμένος και χωμάτινος χώρος ο
οποίος αποτελεί οδό πρόσβασης του Σχολείου καθώς και χώρο στάθμευσης οχημάτων. Σύμφωνα με
την μελέτη του έργου, θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτικά σε όλο το μήκος μεταξύ των
οδών Διοικητηρίου και Πολυτεχνείου ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων και
πεζών.
Ακόμη θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτικού τάπητα
κυκλοφορίας Νότια και Δυτικά του Ο.Τ. 54. Με την παρέμβαση αυτή, επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα
πρόσβασης των οδών και αποφεύγεται ο κίνδυνος ατυχήματος για τα οχήματα καθώς εξασφαλίζεται
και η ασφαλής διέλευση των οχημάτων και πεζών.
Η μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλμωπίας (Τ.Υ.Δ.Α.) σύμφωνα με τον Ν.
3669/2008 άρθρο 9 και με βάσει την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.000,00 ευρώ στον ΚΑ
30.7323.0043 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης το τμήμα του οδικού δικτύου που θα συντηρείται
θα είναι πλήρως λειτουργικό.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι: 23.973,43 ΕΥΡΩ
Η επίβλεψη θα γίνει από την Τ. Υ. Δ. Α. σύμφωνα με τον N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008):
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.
ΑΡΙΔΑΙΑ, 08/04/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά
Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο
μαγνητοφωνημένο Πρακτικό της με αριθμό 04/2016 συνεδρίασης στις 18-4-2016. Κατά την
διαλογική συζήτηση, κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν συνέχεια οι
απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
▪ Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Κετικίδη Ιωάννη,
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▪ Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
▪ Την αριθμ.03/2016 Τεχνική μελέτη
▪ Τις διατάξεις Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν2229/94, Ν2308/95, Ν2338/95,
Ν2372/96, Ν2940/01, Ν3212/02 και Ν3263/04 καθώς και το εκτελεστικό αυτού
Π.Δ. 609/85 όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και το Π.Δ. 171/87
▪ Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010
▪ Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του Ν.3669/08
▪ Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.03/2016 Μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις
στην Έδρα του Δήμου»
προϋπολογισμού μελέτης: 23.973,43 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν διεξαγωγής του
διαγωνισμού με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με σύστημα μειοδοσίας με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας. »
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 73/2016
……………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 18-4-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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