ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 395/2016
Περίληψη
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από
κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην
Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80
με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή υπηρεσιών
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής ΑνάπτυξηςΤουρισμού.
Σήμερα 11 Ιουλίου 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 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 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 29 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)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, 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 τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 5-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής
ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980 προβλέπονται τα εξής:
«Η παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται
από δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης
υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμούνται οι κατά
βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.»
Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος
έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ 3 του
Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι
κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄),
με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ
60/2007).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή
μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ
όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό
όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου
υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη
διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ
2540/07.11.2011 τεύχος Β’),
Επίσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην
περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό
όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία
κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του
ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.»
Η κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα αποτελέσουν μέλη
(τακτικό και αναπληρωματικό) της επιτροπής παραλαβής εργασιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές
γνώσεις για παραλαβή των εργασιών παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης –Τουρισμού, για το έτος 2016,όπως για παράδειγμα παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής
φροντίδας των αδέσποτων ζώων, θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης του
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος σε αυτό.
Τα μέλη της επιτροπής με την ιδιότητα του υπαλλήλου θα οριστούν με απόφαση του
Δημάρχου.
Έργο της επιτροπής θα είναι η παραλαβή και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης –Τουρισμού για το έτος 2016.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τον Δημοτικό
Σύμβουλο μαζί με τον αναπληρωτή του που θα αποτελέσουν το τακτικό και αναπληρωματικό

μέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών (βεβαίωσης καλής εκτέλεσης) για παραλαβή των
υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης –Τουρισμού για το έτος 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Από την κλήρωση κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος, κληρώθηκαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι Β.Παπαδόπουλος και Ν.Μαυροκεφαλίδης ως τακτικό μέλος και
αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με
ειδικές γνώσεις, για την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου
Σιδηρόπουλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 24519/7-7-2016 ανακοίνωση-κλήρωση για την ανάδειξη αιρετών μελών
στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή
υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.
3.- Το από 11/7/2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα
συμμετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές γνώσεις,
για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.
4.- Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του υπουργού Δ/κής Μετ/σης
και Ηλ/κής Διακυβέρνησης.
5.- Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Δ/κής
Μετ/σης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 67 και
70 του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει (κατόπιν κλήρωσης) στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με
ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής ΑνάπτυξηςΤουρισμού, τους δημοτικούς συμβούλους Βασίλειο Παπαδόπουλο ως τακτικό μέλος και τον
Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη, ως αναπληρωματικό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 395 / 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

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

