ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 13/2006
Περίληψη
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του υποέργου 1
«Οργάνωση παρατηρητηρίου θορύβου στο Δήμο
Βέροιας» του έργου «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου Βέροιας».

Σήμερα 9 Ιανουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 5-1-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
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Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
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Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
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Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 1/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Μ.
Γαβρίδης, Η. Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Σ. Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 16/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 20/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 21/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 23/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 44/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-12-2005 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Ιωάννη Καλαϊτζίδη, που έχει ως εξής:
1. Η υπ’αριθμ. 621/2002 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με
την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου ‘Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού
Προγράμματος Καταπολέμησης Θορύβου καθώς και οι όροι Δημοπράτησής του.
2. Η υπ’αριθμ. 867/2002 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου
Βέροιας καταρτισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας του Υποέργου 1 : Οργάνωση
Παρατηρητηρίου στο Δήμο Βέροιας
3. Η με αρ. 335/2003 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Βέροιας
κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανάθεσης του Υποέργου 1 στην σύμπραξη
Εταιριών ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε & Σ.ΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε .
4. Η με Αρ.Πρωτ.: Γ/3551/27-6-2003 συναφθείσα σύμβαση(λήξη 27-62005) μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του αναδόχου ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε & Σ.ΣΕ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε για την υλοποίηση του υποέργου : ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΊΟΥ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
του έργου :
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ το οποίο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ - .ΕΠΠΕΡ 2000-2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
5.Το
με αριθ. πρωτ. 96/4-8-2005 έγγραφο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος- Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Ημαθίας (αριθ. πρωτ.
1983/07-09-2005 Δήμου Βέροιας) για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή
παραλαβής.
6.Το με αριθ. πρωτ. 12444/15-12-2005 έγγραφο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας-τμήμα Τοπικής Αυτ/σης (αριθ. πρωτ. 3099/22-12-05
Δήμου Βέροιας) για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή παραλαβής.
***********
Α. Σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ.: Γ/3551/27-6-2003 συναφθείσα σύμβαση μεταξύ
του Δήμου Βέροιας και του αναδόχου ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε & Σ.ΣΕ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε για την υλοποίηση του υποέργου : ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΊΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ,και ειδικότερα του
άρθρου 5 της σύμβασης, για τον έλεγχο του έργου, τις συμβατικές υποχρεώσεις για
ευθύνες αναδόχου και τις κυρώσεις ισχύουν τα άρθρα 26,27, 28,32,33 και 34 του Π.Δ
394/96.
Β. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές ( 'Αρθρο 27 –Π.Δ 394/96:
Παραλαβή υλικών ). Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης).
Γ. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των φορέων του δημοσίου τομέα, εκτός του
Υπουργείου Ανάπτυξης, γίνεται από επιτροπές.
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου
για την διοίκηση του φορέα οργάνου.
Οι επιτροπές είναι πενταμελείς, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή σε άλλους
φορείς του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 'Οταν η προμήθεια διενεργείται από
Ν.Π.Δ.Δ., εκ των μελών των παραπάνω επιτροπών ένα συμμετέχει ως
εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής και ένα της 'Ενωσης
Επιμελητηρίων.
Οι επιτροπές συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οι επιτροπές γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για
κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Με την απόφαση καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή
ομάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας
της.
Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών που βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. ('Αρθρο 38-Π.Δ394/96 : Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων)
Δ. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή ('Αρθρο 28-παρ.3 –Π.Δ 394/96).
Ε. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και
όταν:
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τον ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλείσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων,
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο
παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν
άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε
ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη ('Αρθρο 28-παρ.4 –Π.Δ 394/96).
ΣΤ. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειές τους με
βάση τον παρόντα Κανονισμό, οι δε σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον αρμόδιο
Υπουργό ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα οργάνου ('Αρθρο 28-παρ.5 –Π.Δ
394/96).
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο,
να ορίσει την επιτροπή παραλαβής του υποέργου 1 ‘ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΊΟΥ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ‘του έργου :
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Προτείνω τους υπαλλήλους του Δήμου Γ. Κωστούλα, Σ.
Βουτσιλά, Μ. Γεωργιάδου, ως τακτικά μέλη και τους Ν. Παλουκίδη, Μ. Αλδάκου και
Ε. Τσαρνούχα, ως αναπληρωματικά και βέβαια θα μετέχουν και οι εκπρόσωποι του
τεχνικού επιμελητηρίου και της ΤΥΔΚ
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-12-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ι.
Καλαϊτζίδη.
2.- Την αριθ. 621/2002 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη
του παραπάνω έργου.
3.- Τις αριθ. 867/2002 και 335/2003 αποφάσεις της Δ.Ε., με τις οποίες καταρτίστηκαν
οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας του Υποέργου 1«Οργάνωση παρατηρητηρίου
θορύβου στο Δήμο Βέροιας» και εγκρίθηκαν τα πρακτικά και ανατέθηκε το
παραπάνω υποέργο στη σύμπραξη εταιρειών ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και Σ.ΣΕ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. αντίστοιχα.
4.- Την από 27-6-2003 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της
παραπάνω αναδόχου.
5.- Το αριθ. πρωτ. 96/4-8-2005 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
6.- Το αριθ. πρωτ. 12444/15-12-2005 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
7.- Την πρόταση του Δημάρχου.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 27, 28και 34 του Π.Δ. 394/96.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ορίζει ως τακτικά μέλη στην επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 1
«Οργάνωση παρατηρητηρίου θορύβου στο Δήμο Βέροιας» του έργου
«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου
Βέροιας», τους δημοτικούς υπαλλήλους:
1.- Γεώργιο Κωστούλα.
2.- Στέφανο Βουτσιλά.
3.- Μαρούλα Γεωργιάδου.
Β) Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη στην παραπάνω επιτροπή, τους
δημοτικούς υπαλλήλους:
1.- Νικόλαο Παλουκίδη.
2.- Μαρία Αλδάκου.
3.- Ευαγγελία Τσαρνούχα.
Γ) Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 1 «Οργάνωση
παρατηρητηρίου θορύβου στο Δήμο Βέροιας» του έργου «Ολοκληρωμένο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου Βέροιας», ως εξής:
1.-Γεώργιος Κωστούλας, δημοτικός υπάλληλος.
2.-Στέφανος Βουτσιλάς, δημοτικός υπάλληλος.
3.-Μαρούλα Γεωργιάδου, δημοτική υπάλληλος.
4.-Θεόδωρος
Νικολαϊδης,
ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός
μηχανικός,
εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
5.-Δημήτριος Γεωργιάδης, τεχνολόγος-μηχανολόγος, υπάλληλος Τ.Υ.Δ.Κ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 13 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-1-2006
Ο Δήμαρχος
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