ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 454/2009
Περίληψη
Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αποτύπωση
τμήματος του αριθ. 150 αγροτεμαχίου ‘Αγία Βαρβάρα’».
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2009 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 9-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης
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Σ.
Μ.
Ι.

Aπόντες
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι.
Καπετανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20° θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-6-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 198/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
έγινε απευθείας ανάθεση της μελέτης «Αποτύπωση τμήαμτος του αριθ. 150 αγροτεμαχίου
«Αγία Βαρβάρα» στον κο Ιωάννη Χατζηδήμο-Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με αριθμό
μητρώου μελετητή 18166, πτυχίου Α΄τάξης στην κατηγορία 16, με έδρα: Παπακυρίτση 3
Θεσσαλονίκη ΤΚ 551 που εδρεύει στην Θες/νίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Το αντικείμενο της ανατεθείσας μελέτης ήταν:
1.Η εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση τμήματος του αριθ.
150 αγροτεμαχίου «Αγία Βαρβάρα».
2. Η αποτύπωση της έκτασης έγινε όπως ορίζουν οι προδιαγραφές για την σύνταξη
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.
3. Η μελέτη εκπονήθηκε στο στάδιο της οριστικής μελέτης.
4. Η εκπόνηση και η υποβολή της μελέτης από κάθε άποψη, δηλαδή, ο τρόπος
σύνταξης και υποβολής., τα στοιχεία που απαιτούνται, τεύχη, σχέδια, κλπ. της μελέτης, τυχόν
συμπληρωματικές εργασίες ή έρευνες κλπ. έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74
(Περί Κώδικα Αμοιβών και Προδιαγραφών Μελετών).
Στο μελετητή παραδόθηκε ο σχετικός φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονταν
αντίγραφο της αριθ. 198/09 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας και ότι
άλλο σχετικό εγγραφώ, διάγραμμα ή στοιχείο μπορούσε να διευκολύνει τη μελέτη.
Η μελέτη, με βάση την υπογραφείσα σύμβαση, εκπονήθηκε σε ένα στάδιο και ο
μελετητής προσκόμισε στο ορισθέν από το άρθρο 4 αυτής διάστημα τα ζητούμενα..
Κατά το άρθρο 3 της σύμβασης, η καθορισθείσα αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των
6.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 7.140,00€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταβληθεί εφάπαξ
με την παράδοση και παραλαβή της μελέτης.
Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.40.7413.006 τρέχοντος
προϋπολογισμού, που διατίθεται για την σύνταξη τοπογραφικών μελετών.
Από το άρθρο 5 προβλέπεται ότι ο μελετητής υποχρεούται στην επανόρθωση ή
συμπλήρωση κάθε ελαττώματος ή παραλείψεως της μελέτης και μετά την αποπεράτωση και
έγκρισή της ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών που συνεπάγεται η διόρθωση
ή συμπλήρωση της μελέτης.
Η μελέτη έχει συνταχθεί με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 για τις αντίστοιχες
κατηγορίες μελετών καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς, Τεχνικές Διατάξεις και
Προδιαγραφές που ισχύουν για το αντικείμενό της.
Εχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την παραλαβή της μελέτης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-6-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 198/2009 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση απευθείας ανάθεση
εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποτύπωση τμήματος του αριθ. 150 αγροτεμαχίου ‘Αγία
Βαρβάρα’» στον μελετητή Ιωάννη Χατζηδήμο του Κων/νου, με μελετητικό πτυχίο
κατηγορίας 16- Μελέτες τοπογραφίας , Α΄ τάξης, με συνολική αμοιβή μελέτης 6.000,00
€ πλέον ΦΠΑ.
3.- Ότι η παραπάνω κατατεθείσα μελέτη έχει συνταχθεί με τις προδιαγραφές που
προβλέπουν οι τεχνικές διατάξεις που ισχύουν για το αντικείμενό της.

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση τμήματος του αριθ. 150
αγροτεμαχίου ‘Αγία Βαρβάρα’», όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από τον μελετητή Ιωάννη Χατζηδήμο του Κων/νου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 454 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
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ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Ι.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21/7/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

