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ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής οριστικής παραλαβής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 
Δήμου για το προηγούμενα έτη ήταν γραμμένο το έργο «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» που εκτελέστηκε με εργολαβία. Η 
εργολαβία ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 25.04.2019 
θεώρησε την τελική επιμέτρηση του έργου.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ’ αριθμόν 606/2019 απόφαση του 

ενέκρινε το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Παραλαβής που είχε συνταχθεί από 
την αρμόδια επιτροπή προσωρινής παραλαβής. 

Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου. Η 
επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 
278/28.09.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από την Όλγα 
Ανδρεάδου που είναι και πρόεδρος (Υπάλληλος του Δήμου), τον Παναγιώτη 
Ζαχαρόπουλο (Υπάλληλος του Δήμου) και τον Ιωάννη Τσαναξίδη (Δημοτικό 
Σύμβουλο). Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 η οριστική 
παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το 
Οικονομική Επιτροπή (προϊσταμένη αρχή).

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία βρισκόταν σε επικοινωνία με την Επιτροπή 
τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο ώστε να προβούν σε αυτοψία για την οριστική 
παραλαβή του έργου.

Στις 12.10.2020, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ιωάννης Τσαναξίδης κατέθεσε 
την υπ’ αριθμόν 20715/2020 αίτηση του με την οποία δήλωνε την αδυναμία 
ανταπόκρισης του λόγω φόρτου εργασίας. 

Σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους 
(αρ. 282/2017), αναφέρεται ότι γενικά: ‘…..η Επιτροπή ως τριμελής δεν μπορεί να 
συνεδριάσει μονίμως με τα δύο εναπομείναντα τακτικά μέλη’ ενώ παράλληλα 
αναφέρει ότι ‘….η Διοίκηση αυτεπάγγελτα ή κατόπιν ενημερώσεως της από τα μέλη 
αυτά να λαμβάνει υπόψη, μετά από αιτιολογημένη κρίση θεμελιούμενη στα στοιχεία του 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ



οικείου φακέλου του μέλους ή υποβαλλόμενα από αυτά, διάφορα κωλύματα, 
αντικειμενικά ή και προσωπικά (π.χ. μετάθεση, ασθένεια, απόσπαση εκτός έδρας, 
φόρτος εργασίας κλπ) και να προβαίνει στην αντικατάσταση τους….’

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Α) Να αντικαταστήσει ή μη το μέλος της επιτροπής Ιωάννη Τσαναξίδη με νέο 
μέλος για την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»

Β) Να τροποποιήσει ή μη την υπ’ αριθμ. 278/2020 απόφαση του Δ,Σ, ως προς 
το σκέλος που αφορά τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή 
οριστικής παραλαβής του έργου

Γ) Να αποφασίσει για κάθε τι άλλο νόμιμο.
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