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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 418/2016
Περίληψη
Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου «Αγροτική
οδοποιία Ριζωμάτων».
Σήμερα 20 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 15/7/2016 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 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Λ.Ακριβόπουλος,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Γ.Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος,
22)Ι.Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24)Ζ.Πατσίκας, 25) Α.
Καγκελίδης, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ι.Παπαγιάννης, 28)Η.Τσιφλίδης,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης, 31)Σ.Στουγιάννος,
32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Θ. Αγγελίνας, Μ. Παπαϊωάννου,
Ι.Χειμώνας, Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Σ.Ελευθεριάδου,
Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
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, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος,
Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Α.Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης, Σ.Στουγιάννος, Α.Μαρκούλης,
Γ.Γουλτίδης, Ι.Παπαγιάνης, Γ.Μελιόπουλος.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, ο
οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
ολοκλήρωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων», προκειμένου να προχωρήσουμε στην
ολοκλήρωση του έργου.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη
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 19-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ΄ αριθ. πρωτ 23949 /3-3-2015 απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντάχθηκε στο Ε.Π ΄΄ Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2007-2013 ΄΄ το έργο « Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων » με
Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α :949504 και Κωδικό ΣΑ 282/8.
Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με πίστωση ποσού 608.336,40€, από τα οποία τα 579.368,00€ αφορούν το έργο
και τα 28.968,40 € το υποέργο της Αρχαιολογίας.
Με την υπ΄αριθ.150/2015 απόφαση του Δ.Σ έγιναν δεκτοί οι ειδικοί όροι της απόφασης
ένταξης της πράξης.
Με την υπ΄αριθ 189/2015 απόφαση του Δ.Σ τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός και
εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας το έργο
«Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων», στον
Κ.Α. 30/7323.025 με ποσό 608.336,40€ και
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει
συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, η υπ' αριθ.
63/2014 μελέτη του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ήταν εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του
έτους 2015 με τον αντίστοιχο Κ.Α.
Η έγκριση της μελέτης έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθ. 515/2014 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βέροιας.
Η προέγκριση δημοπράτησης αποφασίστηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 8758/6-6-2015
απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η έγκριση υπογραφής Σύμβασης αποφασίστηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 15265/15-9-2015
απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η Σύμβαση υπεγράφη στις 20-11-2015
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφος 13 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
2. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και σχετικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει μετά
την συμπλήρωση και τροποποίησή του.
3. Τα συμβατικά τεύχη του φακέλου της εργολαβίας του έργου «Αγροτική οδοποιία
Ριζωμάτων » Α.Μ.: 63/2014
4. Την με αριθμ 49101/20-11-2015 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του
ανωτέρω έργου.
5. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών
στα πλαίσια του παραπάνω έργου
6. Τα υπ΄αριθ. 48073/12-11-2015, 54319/17-12-2015, 6690/23-2-02016, 8642/8-03-2016
έγγραφά μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Ημαθίας .
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7. Την υπ΄ αριθμό 60/04-01-2016 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών περί
διακοπής εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία
Ριζωμάτων», λόγω ότι Αρχαιολογική
Υπηρεσία δεν έχει ορίσει επόπτη εργασιών.
8. Την υπ΄αριθ. πρωτ.25131/11-07-2016 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητά την
διάλυση της σύμβασης λόγω υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, επικαλούμενος τις
διατάξεις του άρθ. 62, παρ. 2α, και β του Ν. 3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος
μπορεί να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης αν η καθυστέρηση των εργασιών περισσότερο από
τρεις (3) μήνες οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου.
9. Τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με τα οποία , «Ο
ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών
περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητας του φορέα
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξη τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε
με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (30 μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής
στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στην δεύτερη
10. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 26299/18-07-2016 απόφαση του Δ.Τ.Υ περί διάλυσης της
σύμβασης του ανωτέρου έργου
11. Ότι σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο 13 του άρθρου 61 του Νόμου 3669/2008 :
13. Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση
του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο
έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση
εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει
στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης
σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα
λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την
ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την
κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες
διατάξεις.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη
αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι
ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση
ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου
ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Προκύπτει ότι, υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου εφόσον αποφασιστεί από
την Προϊσταμένη Αρχή, από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη μετά την έγγραφη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή του.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ολοκλήρωση ή μη του
έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» Α.Μ.: 63/2014, κατόπιν της από 26299/18-07-2016
απόφασης του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Διάλυση Σύμβασης του εν
λόγω έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 61 τoυ Ν. 3669/08 ήτοι από τον επόμενο
κατά σειρά μειοδότη μετά την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 63/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Τις υπ’ αριθ. 515/2014 και 150, 189/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
4.- Το με αρ. πρωτ. 26299/18-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και των
άρθρων 61 και 62 του Ν.3669/2008.
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την ολοκλήρωση του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων», σύμφωνα με
την παρ. 13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008, από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη κατόπιν της
έγγραφης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 418 / 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.
Χ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Κούτρας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ν.

Θ.

Κορωνάς

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

