ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 356/2016
Περίληψη
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης
της σύμβασης «Προμήθεια υδραυλικών υλικών
αρδεύσεων»
Σήμερα 27 Ιουνίου 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 23-62016 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 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
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) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27)Γ.Γουλτίδης, 28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Ν.Μπέκης, 30)Α.Μαρκούλης, 31)Σ.Στουγιάννος

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

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

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.Θ.Αγγελίνας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 357/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Γ.Κάκαρης, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Χ.Γαϊτάνου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 358/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Διαμάντης,
Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 374/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον
αντιδήμαρχο οικονομικών Στυλιανό Ασλάνογλου, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων» και
της οριστικής παραλαβής υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι
το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας ανάθεσης,
για προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων κατατέθηκε σήμερα στο τμήμα προμηθειών
και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην παράταση του χρόνου της σύμβασης και στην οριστική
παραλαβή των προμηθειών, για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στη λειτουργία των
αντλιοστασίων και του αρδευτικού μας δικτύου.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 27-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Στο άρθρο 28 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται ότι:
Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή
σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά
ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι
τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις, τίθενται υπόψη του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου.
Με την αριθμ. 266/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, κατακυρώθηκε η προμήθεια
υδραυλικών υλικών αρδεύσεων στον Ραφτούδη Δημήτριο με ΑΦΜ 065143267 και υπογράφηκε η
σχετική σύμβαση ποσού 24.617,88€.
Η Επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ. 777/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρέλαβε προσωρινά μέρος των υλικών της σύμβασης και στο από 27-6-2016
πρωτόκολλό της αναφέρει τις παρατηρήσεις της σχετικά με την προσωρινή παραλαβή.
Ο ανάδοχος υπέβαλλε την αρ. πρωτ. 22781/27-6-2016 αίτηση για παράταση του χρόνου
παράδοσης έως και την 1/7/2016 για επτά υλικά, τα οποία του επεστράφησαν από την επιτροπή
προς αντικατάσταση.
Η επιτροπή με το από 27-6-2016 πρωτόκολλό της παραλαμβάνει προσωρινά τα υλικά που
αναφέρονται στον πίνακα 1 και προτείνει την παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών του
πίνακα 2 του πρωτοκόλλου έως την 1-7-2016.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υποψη:
-Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
- Το από 27-6-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της προμήθειας
Καλείται να αποφασίσει
α. Την παράταση ή μη έως και την 1-7-2016 του χρόνου παράδοσης των υδραυλικών
υλικών αρδεύσεων που αναφέρονται στον πίνακα 2 του από 27-6-2016 πρωτοκόλλου της
επιτροπής παραλαβής.
Β. Την οριστική παραλαβή ή μη των υδραυλικών υλικών αρδεύσεων που αναφέρονται
στον πίνακα 1 του από 27-6-2016 πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου;
Μέλη: Ναι
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 27-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 777/2015 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την υπ’ αριθ. 266/2016 απόφαση τος Ο.Ε.
4.- Το από 27-6-2016 πρακτικό προσωρινής παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’
ευθείας ανάθεσης, για προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων.
5.- Ότι κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων», διότι η παραλαβή κάποιων υλικών βρίσκεται σε
εκκρεμότητα λόγω ασυμφωνίας στην διαστασιολόγηση.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και
του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει το από 27-6-2016 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών κατόπιν
διαγωνισμού ή απ’ ευθείας ανάθεσης, για προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων, με το
οποίο παραλαμβάνονται προσωρινά υλικά του πίνακα (1) διότι δεν προσκομίστηκε το
πιστοποιητικό CE βάση της προσφοράς του αναδόχου.
Γ) Εγκρίνει την χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων» για τα υλικά του πίνακα (2) κατά οκτώ (8) ημέρες,
δηλαδή έως την 1/7/2016.
Δ) Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των υπολοίπων υλικών της προμήθειας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 356 / 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
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Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος
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Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
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Ν.
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Γ.
Χ.
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Θ.
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Ν.
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Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

