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Αρ. απόφ. 483/2016
Περίληψη
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από
κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου
του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας».
Σήμερα 31 Αυγούστου 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 26-8-2016 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 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Ι.Χειμώνας, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος
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)Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
23)Α.Σιακαβάρας,
24)Θ.Τέτος,
25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος,
28)Ζ.Πατσίκας,
29)
Α.
Καγκελίδης,
30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης,
32)Η.Τσιφλίδης,
33)Σ.Ελευθεριάδου,
34)Ν.Μπέκης,
35)Π.Παπαδίνα,
36)Α.Αποστολόπουλος,
37)Α.Μαρκούλης, 38)Γ.Μελιόπουλος.

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: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 462/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Μελιόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 463/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Δ.Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 467/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 468/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Αγγελίνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 469/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Θ.Αγγελίνας, Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 470/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθαν οι κ.κ.
Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 472/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ.
Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 473/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 479/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 480/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 485/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 24-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016, μετά την υπ’
αριθμ 255/16 απόφαση του Δ.Σ και την 7η τροποποίηση του προυπολογισμού, είναι γραμμένο το
έργο «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας» που εκτελέστηκε με
εργολαβία αρ. μελέτης 31/2016 και τελική δαπάνη 12.000,00 €.
Σχετικά με το ανωτέρω έργο η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 18-08-2016 συνέταξε την
τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 19-08-2016 έγγραφό της βεβαίωσε την περαίωσή του
έργου. Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθμ 30217/18.08.2016 αίτησή του ζήτησε την προσωρινή
παραλαβή του έργου.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87 όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν.
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) και σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. εγκύκλιο
14/21096/06.08.2010 "Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού" και το υπ'
αριθ. έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 16916/28.04.2014 "Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
στο ν.4257/2014 σχετικά με θέματα έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού": «1.Οι
κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 136 του Ν.4070/12, 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 από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας
ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας
ΤΕ Μηχανικών.
2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται
να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης
ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.
3.Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία
της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. Σε
περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από
αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις
ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του
Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας
Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων
υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην
Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η
κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 2β' του παρόντος άρθρου.
4.Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5.Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής
καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
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«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’).
Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε την από 24-08-2016 κλήρωση για την ανάδειξη των
μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή προσωρινής
Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας». Τα
ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο από 24-08-2016 Πρακτικό
Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στα μέλη της επιτροπής στις 28.08.16 και δεν έχουν
υποβληθεί ενστάσεις
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
 Να προβεί στην εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου, όπως αναφέρεται ανωτέρω
 Να ορίσει τον πρόεδρο της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος
την Κατσαβουνίδου Γαρουφαλλιά
 Να συγκροτήσει την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας» και να ορίσει τα μέλη αυτής, , σύμφωνα με τα
πρακτικά κλήρωσης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Από την κλήρωση κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος, κληρώθηκε ο
δημοτικός σύμβουλος Τ.Χατζηαθανασίου ως τακτικό μέλος της επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας»
Δήμαρχος: Προτείνω ως πρόεδρο της επιτροπής τη Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, ΠΕ
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, διότι Πρόεδρος της επιτροπής δεν μπορεί να οριστεί υπάλληλος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου
3.- Την με αρ. πρωτ. 31208/26-8-2016 ανακοίνωση-κλήρωση για την ανάδειξη αιρετού μέλους
στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του
καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας»
4.- Τα από 24-8-2016 και 31-8-2016 πρακτικά διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που
θα συμμετέχουν ως μέλη στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας»
5.- Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Δ/κής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 73 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν.4070/2012, καθώς και του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987,
όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Ορίζει (κατόπιν κλήρωσης), ως τακτικό μέλος στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής
του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας» τον δημοτικό
σύμβουλο Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου
Β) Ορίζει ως πρόεδρο της ανωτέρω επιτροπής τη Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, ΠΕ
Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
Γ) Ορίζει τα μέλη και συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας», ως εξής:
1. Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως Πρόεδρος.
2. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, δημοτικός σύμβουλος, ως μέλος.
3. Σωκράτης Δαλιγκάρος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως μέλος.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 483 / 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.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ν.

Θ.

Κορωνάς

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

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

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-9-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

