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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός: 9/2014
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
Αριθμός Απόφασης:

Περίληψη

158 /2014

«32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014»
Έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική Μελέτη για
την κατασκευή κυκλικού κόμβου στον συνοικισμό της Γαλήνης
του Δήμου Ωραιοκάστρου» με βάση την υπ’ αριθμ. 21/2014
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής προϋπολογισμού 7.897,71 € (με το
ΦΠΑ), τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2014,
δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδου και αναμόρφωση προϋπολογισμού
2014.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 15η του μήνα
Απριλίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Μ. Τρίτη
και ώρα
3 μ.μ το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
ύστερα από την αριθμ. 10687/11 -4 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι
επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19 ) μέλη .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
2) Λαζαρίδης Γεώργιος
3) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
4) Μαρμαρίδης Σταύρος
5) Παρισόπουλος Γεώργιος
6) Χατζηπαραδείσης Χρήστος
7) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
8) Παπαχρήστος Νικόλαος
9) Ματσουκατίδης Θεόδωρος

1)
Γαβότση-Σπυριδωνίδου
Όλγα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου
Γραμματέας Δ.Σ
3) Ζάϊκος Λεωνίδας
4) Τσιτσικλής Γεώργιος
5) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
6) Ντότση Πασχαλίνα
7) Καραστερίου Ευάγγελος
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10) Παπακώστας Χαράλαμπος
11) Αντωνιάδης Σάββας
12) Τσακαλίδου Δέσποινα
13) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
14) Παρπόρης Φώτιος
15) Ιωσηφίδης Κυριάκος
16) Γαβότσης Αστέριος
17) Καρασαββίδης Δημήτριος
18) Καρύδης Αθανάσιος
19) Θεμελής Άγγελος

8) Δούμπαλας Κυριάκος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
κλήθηκαν νόμιμα.

αν

και

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΥΜΟΥ
Πουλέκας Γεώργιος
ΛΗΤΗΣ
Παπαγεωργίου Καλλιόπη
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τσακαλίδης Θεόδωρος

απών
παρούσα
απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

παρών
απών
απών
παρών
παρών

Μοσχόπουλος Αθανάσιος
Φωτιάδης Σάββας
Τσαλίδης Γεώργιος
Ζέγος Χρήστος
Καρκάρης Στέλιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη
(από το 26ο θέμα και μετά).
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης
Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.
Προσήλθαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης : ο Δ.Σ Μαρμαρίδης Σταύρος μετά το 1ο θέμα
ΕΗΔ, ο Δ.Σ Ιωσηφίδης Κυριάκος στο 2ο θέμα της ΗΔ, η Δ.Σ Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη στο 6ο
θέμα, ο Δ.Σ Θεμελής Άγγελος στο 10ο θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πενταλόφου Καρκάρης Στέλιος
στο 8ο θέμα.
Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης: ο Δ.Σ Λαζαρίδης μετά το 4 ο θέμα ΕΗΔ, ο
Δ.Σ Αντωνιάδης Σάββας μετά το 6ο θέμα, ο Δ.Σ Παρπόρης Φώτιος μετά το 17 ο θέμα, ο Δ.Σ Καρύδης
Αθανάσιος μετά το 26ο θέμα, ο Δ.Σ Γαβότσης Αστέριος μετά το 26 ο θέμα, ο Δ.Σ Ιωσηφίδης Κυριάκος
μετά το 26ο θέμα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε τέσσερα (4) θέματα που
δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης και ομόφωνα τα μέλη του συμβουλίου εγκρίνουν να συζητηθούν
χαρακτηρίζοντάς τα ως κατεπείγοντα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
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Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας, μας έστειλε με το υπ’ αριθμ.
Τ.Υ 204/8-4-2014 έγγραφο την υπ’ αριθμ. 21/2014 προεκτίμηση αμοιβής για την
έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή
κυκλικού κόμβου στον Συνοικισμό της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου»,
προϋπολογισμού 7.897,71 € (με το ΦΠΑ) για έγκριση από το Δημοτικό μας
Συμβούλιο.
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ.
Πολυχρονίδη Ανέστη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως ένας από τους περιφερειακούς του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης έχει παρουσιάσει μεγάλη οικιστική και
πληθυσμιακή ανάπτυξη, γεγονός που οδήγησε στην υλοποίηση αρκετών τεχνικών
έργων υποδομής..
Για την ασφαλέστερη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προτείνεται ο
σχεδιασμός ενός κυκλικού κόμβου στην είσοδο του συνοικισμού της Γαλήνης και πιο
συγκεκριμένα στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Δρυμού με τη
Λεωφόρο Άλσους. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση ισόπεδης
διασταύρωσης σχεδόν τύπου Τ-Υ, χωρίς φωτεινή σηματοδότηση και χωρίς
απαγόρευση κάποιας από τις επιτρεπόμενες κινήσεις.
Η περιβαλλοντική μελέτη αφορά στην εκτίμηση και αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν τόσο κατά τη διάρκεια της
κατασκευής όσο και λειτουργίας του έργου και στην αντιμετώπιση αυτών με λήψη
μέτρων που θα διατηρήσουν τη φυσική ισορροπία.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την υπ’
αριθμ. 189 (ΟΥ)/15-4-2014 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών με θέμα:
Έγκριση Εκπόνησης της Μελέτης «Περιβαλλοντική Μελέτη για την Κατασκευή
Κυκλικού Κόμβου στον Συνοικισμό της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου
(Αρ.Μελ.21/2014)», Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014, Δημιουργία Νέου
ΚΑ Εξόδου και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η εκπόνηση της
μελέτης «Περιβαλλοντική Μελέτη για την Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στον
Συνοικισμό της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου» σύμφωνα με την
υπ.αρ.μελ.21/2014, η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και η παρακάτω
αναμόρφωση για την δημιουργία Νέου Κ.Α Εξόδου και την ενίσχυσή του διότι
προέκυψε έξοδο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του
προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2014.
Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5
– 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,άρθρο 161 Ν.3463/2006
και την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, ( σύμφωνα με την οποία στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών.) για την παρακάτω αναμόρφωση προϋπολογισμού.
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A)Από το αποθεματικό ΚΑ εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» να
μεταφερθεί το παρακάτω για την δημιουργία νέου Κ.Α, Εξόδου και την
ενίσχυσή του με το ποσό των 7.897,71 €
 Νέο ΚΑ εξόδου 30.7412.1403 με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη για την
Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στον Συνοικισμό της Γαλήνης του Δήμου
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2014)» ποσό 7.897,71 €
Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 21/2014
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής και την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την έγκρισή της και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά
την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε
υπόψη του:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. την υπ’ αριθμ. 21/2014 μελέτη προεκτίμησης που συνέταξε το Τμήμα
Τεχνικών Έργων του Δήμου
4. Την υπ’ αριθμ. 189 (ΟΥ)/15-4-2014 εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 7 και 9 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση
Κανονισμού Προεκτιμόμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», όπως τροποποιήθηκε
με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕ/α/ο/2361/30-12-2005 « Α’ Βελτίωση
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά της διαδικασίας
της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005»
7. Την υπ’ αριθμ. 38 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ
«Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995»
8. Το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 και
9. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 209 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ
10. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των
Δήμων και Κοινοτήτων»
12. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
13. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο 8 του
Υπουργείου Εσωτερικών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:
1) Την εκπόνηση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή
κυκλικού κόμβου στον Συνοικισμό της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου», με
βάση την υπ.’ αρίθμ. 21/2014 μελέτη προεκτίμηση αμοιβής που συνέταξε το Τμήμα
Τεχνικών Έργων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 7.897,71 €» (με το ΦΠΑ).
2) Την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2014 και εντάσσει
την παραπάνω μελέτη στο τεχνικό πρόγραμμα.
3) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 ως εξής:
A)Από το αποθεματικό ΚΑ εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» να
μεταφερθεί το παρακάτω για την δημιουργία νέου Κ.Α, Εξόδου και την
ενίσχυσή του με το ποσό των 7.897,71 €
 Νέο ΚΑ εξόδου 30.7412.1403 με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη για την
Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στον Συνοικισμό της Γαλήνης του Δήμου
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2014)» ποσό 7.897,71 €
Ο τρόπος εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης και οι λοιποί όροι , καθώς και η
ψήφιση της σχετικής πίστωσης θα ορισθούν με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβότσης Αστέριος, Ευάγγελος και
Καρύδης Αθανάσιος εγκρίνουν την εκπόνηση της μελέτης αλλά όχι με απευθείας
ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 158 /2014
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη
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