ΑΔΑ: ΩΦΟΜΩ9Ο-7ΥΔ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.01.25 12:09:46
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 18/2016
Περίληψη
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση)
με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής
έργων, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 10.271,46€
εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
Σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-1-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας,
Χατζηαθανασίου,
5)
Β.
Παπαδόπουλος,
6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Η.Τσιφλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος,
17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)
Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας,
23)Θ.Τέτος,
24)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν.
Τσιαμήτρος, 28)Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα,
35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Πιστοφίδης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης,
Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο
κ.Γ.Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος,
Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου, Δ.Κουλουριώτης, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Χ.Κούτρας, Λ.Ακριβόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Δ.Κουλουριώτης, Β.Λυκοστράτης κι αποχώρησε ο κ.Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μωυσιάδης κι αποχώρησαν οι κ.κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Ορφανίδης, Μ.Παπαϊωάννου
και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μαυροκεφαλίδης κι αποχώρησε ο κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος κι αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Α.Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 4-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/02.06.1987 τεύχος Α')
"Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές
διατάξεις": «...1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116), επιτροπές
παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα
Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην
Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό
σύμβουλο και: α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου
κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ....».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/02.06.1987
τεύχος Α') "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές
διατάξεις": «...1. Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν
υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με
διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του
έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου
ή της δημαρχιακής επιτροπής.....2. ...Τα έργα αυτά παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς ή
κοινοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι
συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Οι σύμβουλοι
μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο
ημερολογιακό έτος. Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί να χωρισθεί σε τομείς κα να
ορίζονται για κάθε ένα τομέα δύο σύμβουλοι. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει,
προκειμένου μεν για Δήμους ή Κοινότητες που έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσιακοί τεχνικός
διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή
πτυχιούχος ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου δε για έργα των άλλων Δήμων και
Κοινοτήτων, τεχνικός της ΤΥΔΚ διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας
ΠΕ οιουδήποτε βαθμού, ή πτυχιούχος ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε
βαθμού, ο οποίας ορίζεται από το Νομάρχη εφόσον θα ζητηθεί αυτό με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου...»
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις η Υπηρεσία μας έως σήμερα, για την παραλαβή
των έργων που ανήκανε στην κατηγορία των μικρών έργων (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ) προέβαινε
στην έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου, σύνταξη τελικής επιμέτρησης, ανακοίνωση αυτών
στην Προϊσταμένη Αρχή και στη συνέχεια, συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής (Προσωρινής και
Οριστικής), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87, και όχι στη σύνταξη βεβαίωσης για την
καλή εκτέλεση του έργου που υπογράφουν δύο δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 15
του Π.Δ. 171/87, που αφορά σε μικρά έργα ποσού (έως 5.869,40 € + ΦΠΑ).
Σύμφωνα όμως με την υπ' αριθ. 48/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα 7), η
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε να θεωρήσει το χρηματικό
ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 11.992,50 ευρώ για την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση σωλήνων στη δεξαμενή καθίζησης του βιολογικού καθαρισμού Νότιας ΧΧΧ» διότι
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 δεν επισυναπτόταν, ως
δικαιολογητικό του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών
υπογεγραμμένη από δύο δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι καθορίζονται με σχετική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Σε συνέχεια λοιπόν της παραπάνω νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα 7), όσον
αφορά σε μικρά έργα ποσού (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ) που η εκτέλεσή τους θα ξεκινήσει το έτος
2016 και εξής, θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των έργων που αφορούν σε συντηρήσεις
και των υπολοίπων που αφορούν στην εκτέλεση έργων.
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Από τα εν λόγω μικρά έργα (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ) για αυτά που θα αφορούν σε
συντηρήσεις έργων, η παραλαβή τους θα γίνεται με τη σύνταξη βεβαίωσης για την καλή εκτέλεσή
τους που θα υπογράφουν δύο δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87,
ενώ τα υπόλοιπα θα αντιμετωπίζονται όπως τα μεγάλα έργα ήτοι για την παραλαβή τους θα
εκδίδεται βεβαίωση περαίωσής τους, θα συντάσσεται τελική επιμέτρηση, θα ακολουθεί
ανακοίνωση αυτών στην Προϊσταμένη Αρχή και στη συνέχεια, θα συγκροτείται Επιτροπή
Παραλαβής (Προσωρινής και Οριστικής), από έναν δημοτικό σύμβουλο και δύο ή τρεις -ανάλογα
με το ποσό του έργου- τεχνικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87.
Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως
συγκροτήσει, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, Επιτροπή που θα αποτελείται
από δύο δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87, που θα
παραλαμβάνει με τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, όλα τα μικρά έργα ποσού (έως
10.271,46 € + ΦΠΑ) που θα αφορούν σε συντηρήσεις έργων, για το έτος 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Γουλτίδης: Εξαιτίας της θέσης που έχουμε σε σχέση με τις κληρώσεις σε επιτροπές
παραλαβών, θεωρούμε ότι κάθε σύμβουλος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, πολύ
περισσότερο όταν ανακύπτουν ζητήματα ενασχόλησης.
Πρόεδρος: Από την κλήρωση κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος, κληρώθηκαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι Θεόφιλος Κορωνάς και Διονύσιος Κουλουριώτης ως τακτικά μέλη και οι
δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Μπέκης και Θωμάς Αγγελίνας ως αναπληρωματικά μέλη της
επιτροπής παραλαβής έργων, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 10.271,46€ εξαιρουμένου του
ΦΠΑ.
Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την με αρ. πρωτ. 1649/14-1-2016 ανακοίνωση-κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και
αναπληρωματικών αιρετών μελών στην επιτροπή παραλαβής έργων, που η δαπάνη τους δεν
υπερβαίνει τα 10.271,46€ εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
3.- Το από 18/1/2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα
συμμετέχουν ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής έργων, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα
10.271,46€ εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
4.- Την υπ’ αριθ. 48/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των
άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 171/87 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Ορίζει (κατόπιν κλήρωσης) στην επιτροπή παραλαβής έργων, που η δαπάνη τους δεν
υπερβαίνει τα 10.271,46€ εξαιρουμένου του ΦΠΑ, τους δημοτικούς συμβούλους Θεόφιλο
Κορωνά και Διονύσιο Κουλουριώτη ως τακτικά μέλη και τους δημοτικούς συμβούλους Νικόλαο
Μπέκη και Θωμά Αγγελίνα ως αναπληρωματικά.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 18 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Γ.
Ι.
Κ.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Πιστοφίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-1-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

