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Αρ. απόφ. 437/2016
Περίληψη
Έγκριση α) υποκατάστασης της εταιρίας
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ», αναδόχου του έργου
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυψέλης», από την
εταιρία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Σήμερα 8 Αυγούστου 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 4/8/2016 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 28 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6)Δ.Τραπεζανλής, 7) Θ.
Κορωνάς, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης,
11) Β.Λυκοστράτης, 12) Γ. Κάκαρης, 13)Μ. Παπαϊωάννου,
14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου, 16)Γ.Ορφανίδης,
17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23)
Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25)Γ.Γουλτίδης,
26)Α.Αποστολόπουλος, 27)Α.Μαρκούλης, 28)Σ.Στουγιάννος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Α.Σιδηρόπουλος,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Ι.Χειμώνας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Γ.Μελιόπουλος

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

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, 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: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Ε.Ιακωβίδου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 437/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Μαυροκεφαλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 439/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης και προσήλθαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 452/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.Στουγιάννος
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Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Το έργο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ» εντάχθηκε στο πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ» με Αρ. Έργου 2008ΕΠ00830001 της ΣΑΕΠ 008/3, με προϋπολογισμό 640.000,00€.
Η Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» υπογράφτηκε στις 18-6-2008,
με συμβατική δαπάνη 378.910,40€ (με έκπτωση 37,55%). Η εργολαβία αυτή (1η φάση-σκελετός)
περιλάμβανε την κατασκευή του στατικού φορέα, της τοιχοποιίας και της στέγης του κτιρίου. Οι
εργασίες ξεκίνησαν άμεσα, όμως το έργο βρίσκεται σε διακοπή από τις 25-7-2008 (χωρίς την
υπαιτιότητα του αναδόχου), λόγω ιδιοκτησιακού προβλήματος που ανέκυψε στο οικόπεδο
ανέγερσης (Ο.Τ. 352). Το εν λόγω Ο.Τ. είναι χαρακτηρισμένο ως «Χώρος Παιδικού Σταθμού»
στο τοπικό ρυμοτομικό. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα ανέλαβε να διεκπεραιώσει το αρμόδιο Τμήμα
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας. Η υπόθεση αυτή οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.
Το προτεινόμενο κτίριο έχει συνολικό εμβαδό δόμησης Ε=748,46 τ.μ. που αναπτύσσεται
σε τρεις ορόφους με υπόγειο. Ο νέος αυτός Βρεφονηπιακός Σταθμός σχεδιάστηκε για να καλύψει
τις ανάγκες 90 συνολικά παιδιών, από τα οποία τα 15 θα είναι βρέφη (0,8 μέχρι 1 ½ ετών), 25
παιδιά Α’ νηπιακής ηλικίας (1 ½ μέχρι 3 ½ ετών) και 50 παιδιά Β’ νηπιακής ηλικίας (3 ½ μέχρι 5
½ ετών). Ο σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για τα παιχνίδια,
το ρουχισμό και όλα τα απαραίτητα είδη του σταθμού.
Αναφορικά με τη Σύμβαση, στο οικόπεδο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των εκσκαφών,
έχει μετακινηθεί ο υφιστάμενος υπόγειος κιβωτοειδής αγωγός των ομβρίων υδάτων κι έχει
κατασκευαστεί τμήμα της θεμελίωσης του κτιρίου, ενώ έχουν μεταφερθεί επί του έργου υλικά
(αμμοχάλικο) για τις εργασίες επίχωσης. Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου
υπολείπεται η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού (θεμελίωση, στατικός φορέας), η στέγη και
η τοιχοποιία του κτιρίου. Μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί δύο (2) λογαριασμοί από το ΘΗΣΕΑ
(το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τη ΣΑΤΑ), συνολικού ύψους
59.541,21 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου 19% ΦΠΑ), κατά συνέπεια το υπόλοιπο ανέρχεται στο
ποσό των 319.369,19 ευρώ. Ο χώρος σήμερα είναι περιφραγμένος.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ, ανάδοχος εταιρεία του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός
Κυψέλης», με το από 28876/3-8-2016 αίτημα της ζητά την υποκατάστασή της από την
κατασκευή του εν λόγω έργου και απαλλαγή της ευθύνης της, από την εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΤΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008 προβλέπεται η υποκατάσταση
αναδόχου. Συγκεκριμένα ισχύει:
Άρθρο 65
Υποκατάσταση
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου
(εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η έγκριση της
υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας,
εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει τα ίδια προσόντα που
απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για
την κατασκευή του έργου, κατά την κρίση της προϊσταμένης αρχής που λαμβάνει υπόψη της και τα
σχετικά στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ..
Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του
αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις
ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ'
εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς
τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε
προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο.
3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου,
στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η
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υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα
διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου
αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας
για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η
πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου
αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο
υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για
το σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της
υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις
υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους
τρεις (3) μήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το
μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν
νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή
του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.
4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της,
απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα
οι προηγούμενες παράγραφοι.
5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί
υπόψη κατά την κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη :
1. Την από 3-8-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (αριθμ πρωτ. 28876/3-8-2016) για
υποκατάστασή της από την κατασκευή του εν λόγω έργου και απαλλαγή της ευθύνης της, από την
εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
2. Ότι για την εν λόγω σύμβαση έχουν εκδοθεί και πιστοποιηθεί 2 λογαριασμοί.
3. Ότι στην αίτηση αναγράφεται ότι οι πληρωμές από την 3η πιστοποίηση και μετά θα
γίνουν στον επόμενο ανάδοχο, δηλαδή ότι όλες οι έως τώρα εκτελεσμένες εργασίες είναι
πιστοποιημένες και ότι το εναπομείναν τμήμα της εργολαβίας αφορά την εταιρεία που θα
υποκαταστήσει τον αρχικό ανάδοχο.
4. Την από 2-2-2013 δήλωση αποδοχής της εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ που είναι
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008.
6. Το ότι η εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, σύμφωνα με την βεβαίωση του Υπουργείου
ΥΠΟΜΕΔΥ είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με αριθμό 21903 και στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 3η τάξη.
7. Ότι η εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, σύμφωνα με την κατηγορία και τάξη που
κατέχει, είχε την δυνατότητα να συμμετέχει στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21.1α της
αναλυτικής διακήρυξης, δηλαδή έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του
έργου από τον αρχικό ανάδοχο.
Προκύπτει ότι για την υποκατάσταση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ από την
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου, έχουν υποβληθεί όλα τα
προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά.
Η Υπηρεσία όμως αδυνατεί να γνωρίζει α) αν ο αρχικός ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή
αδυναμία να περαιώσει το έργο (αυτό προκύπτει μόνο από το περιεχόμενο της αίτησής του) και β)
αν η προτεινόμενη εταιρεία για υποκατάσταση, έχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή
του έργου (δεδομένου ότι η εταιρεία έχει έδρα την Λευκάδα και δεν έχει συνεργαστεί με την
Υπηρεσία άλλη φορά).
Επισημαίνεται δε, ότι ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, δηλαδή ότι έχουν αλλάξει οι
οικονομικές συνθήκες επειδή παρήλθε πολύς χρόνος (8 έτη περίπου), καλύπτεται από την
χορήγηση αναθεωρήσεων που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις εκ του Νόμου εκτέλεσης
των Δημοσίων Έργων. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι για την τιμή μονάδος (Α.Τ.2.3) του
σκυροδέματος C 20/25, η σημερινή τιμή εφαρμογής είναι 95,00€, όπως δηλαδή και η τιμή
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μονάδος δημοπράτησης που ήταν 95,00€, η οποία και θα προσαυξηθεί με την αναλογούσα
αναθεώρηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμή μονάδος (Α.Τ.2.1) του σκυροδέματος C 16/20, η
σημερινή τιμή εφαρμογής είναι 90,00€ όπως δηλαδή και η τιμή μονάδος δημοπράτησης που ήταν
90,00€ η οποία και θα προσαυξηθεί με την αναλογούσα αναθεώρηση. Το ίδιο ισχύει και στα άλλα
άρθρα του τιμολογίου, στα οποία οι τιμές μονάδος της μελέτης παρουσιάζουν αυξομειώσεις σε
σχέση με τις σημερινές τιμές εφαρμογής.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Για την λήψη της σχετικής απόφασης για την υποκατάσταση ή μη της αναδόχου εταιρείας
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ με απαλλαγή της ευθύνης της, από την εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αποστολόπουλος: Από ότι κατάλαβα υπάρχει αίτημα για ένα μήνα λόγω του
ιδιοκτησιακού; Δεν αντιληφθήκατε ότι στο ρυμοτομικό είναι χαρακτηρισμένο ως παιδικός
σταθμός και όχι ως βρεφονηπιακός και έγινε αυτό που έγινε;
Υπήρξε πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας; Έχει τα προσόντα η εργοληπτική
επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο; Έχει τα εχέγγυα να εκτελέσει το συγκεκριμένο
έργο; Έχουμε λάβει υπόψη τα στοιχεία του ΜΕΕΠ; Έχει καταθέσει εγγύηση ο νέος ανάδοχος και
δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία; Ανέλαβε υποχρεώσεις 3 μηνών για το
εργατοτεχνικό προσωπικό; Ανακοινώθηκε στο ΜΕΕΠ αυτό;
Δήμαρχος: Υπάρχει κάποια διαδικασία υπηρεσιακή η οποία προφανώς γίνεται. Βέβαια η
φερεγγυότητα του εργολάβου αποδεικνύεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αυτό δεν
έχει γίνει ακόμα. Πρέπει να προηγηθεί η επιθυμία από εμάς της υποκατάστασης και μετά να
προχωρήσει όπως είναι εύλογο στην προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, γιατί αυτό έχει
κάποιο κόστος όπως ξέρετε.
Βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε για το 2008 που ξεκίνησε αυτό το έργο κανείς εδώ δεν είναι
αρμόδιος να απαντήσει, για το πώς ξεκίνησε και με ποιον τρόπο ξεκίνησε αυτό το έργο. Όλα τα
άλλα καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος,
Μ.Σουμελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την από 18-6-2008 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δ.Βέροιας και της αναδόχου εταιρίας.
3.- Την με αρ. πρωτ. 29191/5-8-2016 αίτηση της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ».
4.- Το από 1/8/2016 πρακτικό του Δ/κού Συμβουλίου της εταιρίας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
5.- Την από 2/8/2016 υπεύθυνη δήλωση του Α.Σολδάτου, Προέδρου και Διευθύνοντα
Συμβούλου της εταιρίας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 65 του
Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την υποκατάσταση της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ»
με Α.Φ.Μ. 099613493 και Α.Μ. ΜΕΕΠ 29100, αναδόχου του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός
Κυψέλης», με απαλλαγή από κάθε ευθύνη της, από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΤΕ», με Α.Φ.Μ. 998806631 και Α.Μ. ΜΕΕΠ 29103.
Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» αναλαμβάνει: α) όλη την ευθύνη για
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυψέλης»
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(ήτοι την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (θεμελίωση, στατικός φορέας), την
στέγη και την τοιχοποιία του κτιρίου) και β) τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το
προσωπικό που εργάσθηκε στο ανωτέρω έργο τους τρεις (3) τελευταίους μήνες πριν την
υποκατάσταση.
Οι πληρωμές από την 3η πιστοποίηση και στο εξής, συνολικού ποσού 319.369,19€ (ήτοι
378.910,40€ – 59.541,21€ = 319.369,19€) θα διενεργούνται στην εταιρία με την επωνυμία
«ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», με Α.Φ.Μ. 998806631 και Α.Μ. ΜΕΕΠ 29103
Ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται να επιστρέψει τις εγγυήσεις που κατατέθηκαν από την
εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ», αφού κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις
από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περαιτέρω
ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 437 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Σιδηρόπουλος
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-8-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

