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Α. Ο Δήμος Βέροιας είναι μεταξύ των 150 Δήμων της χώρας που
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με την υπ’ αριθμ. 114.9/2016 απόφαση
του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η σχετική χρηματοδότηση έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό
Συμβούλιο με τις 3/2017 και 47/2018 αποφάσεις του. Σκοπός των ΣΒΑΚ είναι η
προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και η καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων
αστικής κινητικότητας, με έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη
συμπεριφορά μετακίνησης. Τα ΣΒΑΚ εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας
μιας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική
κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική.
Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς,
όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική
αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής.
Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ θα ενημερώσει την τοπική κοινότητα για
τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας, θα συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενη μέρη, θα
αποτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση και θα προτείνει δέσμη μέτρων και δράσεων
για την υλοποίηση των στόχων. Τα οφέλη επομένως από την υπηρεσία αυτή θα
είναι για τον Δήμο Βέροιας πολλαπλά:
• καλύτερη λειτουργικότητα του Δήμου ως προς τις μεταφορές,
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• περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της στροφής προς τη βιώσιμη μετακίνηση και
της συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών αερίου του
θερμοκηπίου,
• οδική ασφάλεια και εν γένει καλύτερη ποιότητα ζωής.
Στο άρθρο 22 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/04.03.2019 τ. Α) «Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας» υπάρχει λεπτομερής περιγραφή όλων των σταδίων
εκπόνησης του ΣΒΑΚ, των υποχρεώσεων του Φορέα Εκπόνησης (Δήμος Βέροιας)
των συμμετεχόντων φορέων στη διαβούλευση του ΣΒΑΚ, αλλά και της ομάδας
εργασίας που θα το καταρτίσει, μέχρι το τελικό στάδιο της έγκρισής του.
Ήδη ο Δήμος Βέροιας διεξήγαγε συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, ο οποίος διενεργήθηκε
στις 23-5-2018, με ανάδοχο την εταιρία «PROJECT4 Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η αντίστοιχη σύμβαση υπογράφηκε στις 12-06-2020 και εκτελείται, με χρονική
διάρκεια 14 μηνών (από 12-06-2020 έως 12-08-2021).
Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 7 του ανωτέρω άρθρου 22, συστάθηκε το
δίκτυο Φορέων με δέκα επτά Φορείς της πόλης μας, που θα συμμετέχουν στη
διαβούλευση του ΣΒΑΚ. Συστάθηκε ακόμη, κατά την παρ. 6 του αρθρου 22, με
απόφαση του Δημάρχου Βέροιας η ομάδα εργασίας σαν «ομάδα διοίκησης και
παρακολούθησης» του ΣΒΑΚ, η οποία στελεχώθηκε από τους:
1. Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου μας.
2. Ανδρέα Κυρατζή, ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας - Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπάλληλο του Τμήματος Κτηματολογίου της
Δ/νσης ΥΔΟΜ – Κτηματολογίου -Περιουσίας του Δήμου μας.
3. Δημήτριο Σαζακλίδη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου μας, και
4. Λάζαρο Τσαβδαρίδη, ΠΕ Νομικών, Υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Η ομάδα εργασίας είναι αρμόδια για:
α) την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συμμετεχόντων του δικτύου φορέων
στον φορέα εκπόνησης και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων
με αυτούς,
γ) τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση
του ΣΒΑΚ,
δ) τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκπόνηση επιμέρους μελετών του ΣΒΑΚ,
όπου αυτές απαιτούνται,
ε) τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων της παραγράφου 7 για την κατάρτιση
του ΣΒΑΚ.

Β. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού
(Απόφαση Οικ. Επ. 205/2018),
«6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης
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6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής, θα
διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής
και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Ανάπτυξης και
από την Επιτροπή παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.2
Διάρκεια σύμβασης
…………..
6.3
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠαράρτημαIτης
παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
……………….»
Ανάλογες είναι και οι προβλέψεις της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ
του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ορισθείσα ομάδα εργασίας ή άλλως
Επιτροπή Παρακολούθησης και Διοίκησης της σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με
απόφαση του Δημάρχου (αρ. πρωτ. 11604/23-06-2020) από πρόσωπα (υπαλλήλους)
του Δήμου Βέροιας που έχουν τα επιστημονικά εφόδια να επιτελέσουν το έργο το
οποίο καλούνται να πράξουν, δηλαδή οδηγίες, κριτική, πρόσθετα στοιχεία και εν
τέλει να αποδεχθούν ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο που ανατέθηκε σε εξωτερικό
συνεργάτη από το Δήμο Βέροιας, και να εισηγηθούν την έγκρισή του από τα
αρμόδια όργανα Ανάθεσης του Δήμου Βέροιας, δεν μπορούν και δεν έχουν την
εξουσιοδότηση να παραλάβουν τα επί μέρους αντικείμενα και παραδοτέα της
σύμβασης στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή της, ούτε να προτείνουν
αλλαγές χρονικές, προθεσμιών κλπ, επειδή δεν συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Παρακολούθησης με τις διατάξεις της παρ. 11 εδαφ. δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν 4735/2020 (Α’ 197), η
Οικονομική Επιτροπή των Δήμων …..
«….. στ) Αποφασίζει για:
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i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
όπως ισχύει:
«1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα
που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή
υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους
προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία
ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από
τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης
Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη
(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των
επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της
βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία
των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το
μέσο όρo των προτάσεων.
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3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα
για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει
τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα
συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να
συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την
αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι
αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη
αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο
αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.),
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να
ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις
αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω
νόμου. Tα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του
άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται
με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το
μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία
έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει
υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών,
πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
[…]
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή
του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή
κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει
την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
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οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι
για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων
επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους
και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης
παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση
του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα
Εκτέλεσης της Σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον
μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Ως μέλη της
Επιτροπής του παρόντος δύναται να συμμετέχουν και ορίζονται και υπάλληλοι
στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 216.
ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου,
οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).
στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που
διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.
ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης
των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του
άρθρου 41.
η) Για την παρακολούθηση ή παραλαβή συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής
Παρακολούθησης ή Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας.
η. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη
συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη
συγκρότηση της Επιτροπής»
Μετά από τα παραπάνω:
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/16
3. Την απόφαση 11604/23-06-2020 του Δημάρχου Βέροιας για την υπηρεσία
του θέματος
4. Την 10884/12-06-2020 σύμβαση του δήμου Βέροιας για ανωτέρω υπηρεσία
5. Την διακήρυξη διαγωνισμού της ίδιας υπηρεσίας (αποφ, Οικ. Επ 205/2018)
6. Το γεγονός ότι η υπάρχουσα Επιτροπή Παραλαβής γενικών υπηρεσιών που
συγκροτήθηκε (αποφ. Οικ. Επ 309/2019) σε ετήσια βάση για το 2020 δεν καλύπτει
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μητροπόλεως 55 , 591 00 Βέροια
Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23313 50518

Email: mail@veria.gr

6

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

τις ανάγκες Παρακολούθησης και Παραλαβής του εξειδικευμένου αντικειμένου της
παρούσας σύμβασης.
Καλείται να συγκροτήσει νέα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της
σύμβασης της γενικής υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΣΒΑΚ)», κατά τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
αποτελούμενη από τρία μέλη, υπαλλήλους των υπηρεσιών του δήμου Βέροιας και
εχόντων τα επιστημονικά και λοιπά προσόντα για το σκοπό αυτό, ως εξής:
1. Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου μας.
2. Ανδρέα Κυρατζή, ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας - Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπάλληλο του Τμήματος Κτηματολογίου της
Δ/νσης ΥΔΟΜ – Κτηματολογίου -Περιουσίας του Δήμου μας.
3. Δημήτριο Σαζακλίδη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου μας.
Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται ο Ανδρέας
Κυρατζής, ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας - Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Υπάλληλος του Τμήματος Κτηματολογίου της Δ/νσης ΥΔΟΜ – Κτηματολογίου Περιουσίας του Δήμου μας. Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται ο Κακοδήμος
Μάρκος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου μας, που είναι διαχειριστής του φακέλου της
ανωτέρω υπηρεσίας.
Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή
και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης,
εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης
γνωμοδοτεί και επιλύει κάθε επιστημονικό ζήτημα που τυχόν προκύψει κατά τη
διάρκεια της σύμβασης καθώς και για κάθε θέμα που ανακύψει από τη σύμβαση
και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της
σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
Η Επιτροπή θα έχει διάρκεια καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι την
οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής.
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
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