ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 598/2016
Πεξίιεςε
Έγθξηζε παξαιαβήο ηεο κειέηεο «Αξδεπηηθφ
δίθηπν
νηθηζκνχ
Μέζεο
Γήκνπ
Βέξνηαο(Τνπνγξαθηθή Μειέηε)».
Σήκεξα 31 Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
Σπκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ & Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζψπνπο Τνπηθψλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 31 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Τ. Φαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδφπνπινο,
5)Α.Σηδεξφπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηψηεο,
7)Γ.Τξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9)Σ.Γηακάληεο,
10)Γ.Σνθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Φεηκψλαο,
16)Λ.Αθξηβφπνπινο, 17)Σ.Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.Σηαθαβάξαο, 20)Θ.Τέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
Σνπκειίδεο, 23) Ν. Τζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28)Σ.Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνχιεο,
31)Γ.Μειηφπνπινο.

Απόνηες
Φ. Κνχηξαο, Π.Τζαπαξφπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο,
Δ.Ηαθσβίδνπ,
Φ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Τζηθιίδεο,
Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιφπνπινο, Σ.Σηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθφγθα, Η.Σηδεξφπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηφπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Φ.Κεραΐδεο, Σ.Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνχθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, Σ. Κξνκκχδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.Σνθηαλίδεο, Σ.
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Φ.Σηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθφπνπινο, Σ.Λπθνζηξάηεο, Φ. Τζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηφπνπινο, Π. Πνηακφπνπινο, Α. Πηηνχιηαο, Κ. Τδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Τέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβφπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.Σνπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, Σ.Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Τζηακήηξνο, Λ.Αθξηβφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.Σνπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηφπνπινο, Η.Φεηκψλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβφπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο

Σηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 24ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 26-10-2016 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ αγξνηηθήο
αλάπηπμεο Αζαλαζίνπ Σηδεξφπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ ππ' αξηζ. 698/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
εγθξίζεθε : α) ε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.500,00 € κε ΦΠΑ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο κε ΚΑ:
25.7411.008 «Αξδεπηηθφ δίθηπν νηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο (Τνπνγξαθηθή Μειέηε)» ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015 θαη β) ε απεπζείαο αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, ζηελ Γθέθα Ησάλλα ηνπ Γεκεηξίνπ, Αγξ. Τνπνγξάθν Μεραληθφ, κε αξηζκφ
κεηξψνπ κειεηεηή 18179, αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.489,96 € κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ'
αξηζ. 70/2015 κειέηε ηνπ Τκήκαηνο Υδξαπιηθψλ θαη Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ.
Με ηελ ππ' αξηζ. 144/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
εγθξίζεθε ε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.700,00 € κε ΦΠΑ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο κε ΚΑ:
25.7411.008 «Αξδεπηηθφ δίθηπν νηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο (Τνπνγξαθηθή Μειέηε)» ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016.
Σηηο 12 Απξηιίνπ 2016 ππνγξάθεθε ε ππ' αξηζ. 12888/12-04-2016 ζρεηηθή ζχκβαζε
κεηαμχ ηεο Αλαδφρνπ θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Υπεξεζίαο ΓφκεζεοΠεξηνπζίαο Βέξνηαο, κε ζπλνιηθφ ρξφλν παξάδνζεο έμη (6) κήλεο.
Τν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα:
Απφ ηε ζπλνιηθή θαιιηεξγήζηκε γε ηνπ αγξνθηήκαηνο ηεο Μέζεο, πεξίπνπ ηα 1.300
ζηξέκκαηα αξδεχνληαη απφ ην ήδε ππάξρνλ αλνηρηφ αξδεπηηθφ δίθηπν (ρσκάηηλα απιάθηα) πνπ
επνπηεχεηαη απφ ηνλ ΤΟΔΒ Βέξνηαο, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ απφ ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα,
κέζσ πθηζηάκελνπ αληιηνζηαζίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ αλαρψκαηνο ηεο αξδεπηηθήο δηψξπγαο
Α0, απφ φπνπ θαη αληιεί ην λεξφ.
Τα ππφινηπα ζηξέκκαηα αξδεχνληαη απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο.
Σρεηηθά κε ηα 1.300 ζηξέκκαηα πνπ αξδεχνληαη απφ ην ππάξρνλ αλνηρηφ αξδεπηηθφ δίθηπ,
κε ηε βνήζεηα ησλ αληιηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην αληιηνζηάζην, ηα λεξά κεηαθέξνληαη
ζηελ ηάθξν απφ φπνπ νη αγξφηεο µε ηδησηηθά αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αξδεχνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο.
Τα θαλαιέηα θαη νη ηάθξνη ζπληεξνχληαη απφ ηνλ ΤΟΔΒ Βέξνηαο θαη δε βξίζθνληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε. Δπίζεο, δελ είλαη νκαιή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην δίθηπν θαη ν ηξφπνο άξδεπζεο είλαη
παξσρεκέλνο θαη απαηηείηαη αιιαγή κε ηελ θαηαζθεπή θιεηζηνχ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ην
ζρεδηαζκφ λέσλ αληιηψλ.
Σηα πιαίζηα ηεο αλαγθαηφηεηαο ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ δηθηχνπ άξδεπζεο ζπληάρζεθε
κειέηε πνπ πεξηειάκβαλε Τερληθή Έθζεζε, Υδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο θαη Γεσξγννηθνλνκηθή
Έξεπλα.
Δπεηδή φκσο απηά δελ ζηεξίρζεθαλ ζε πιήξε ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία (πςνκεηξηθά θαη
νξηδνληηνγξαθηθά) απαηηείηαη πδξαπιηθφο έιεγρνο, επαλππνινγηζκφο ηνπ δηθηχνπ θαη ζχληαμε ησλ
απαξαίηεησλ ζρεδίσλ (κεθνηνκψλ). Δπίζεο απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ηνπ
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ν ζρεδηαζκφο ησλ δηάθνξσλ ζπζθεπψλ, φπσο δηθιείδεο, αεξεμαγσγνί,
εθθελσηέο, αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο θαη πδξνιεςίεο.
Αληηθείκελν ινηπφλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε πιήξεο Τνπνγξαθηθή Μειέηε γηα ηελ
θαηαγξαθή θαη απφδνζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο απφ ην νπνίν πξέπεη λα δηέιζνπλ νη ζρεδηαδφκελνη
αγσγνί, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ζηε ζπλέρεηα ν ζρεδηαζκφο ηνπο.
Σηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη
ην ρξνλνδηάγξακκα, ε Αλάδνρνο κε ηελ ππ' αξηζ. 29645/11-10-2016 (πξση, Γήκνπ: 38659/12-102016) αίηεζή ηεο, θαηέζεζε εκπξφζεζκα ην ηεχρνο θαη ηα ζρέδηα ηεο παξαδνηέαο Τνπνγξαθηθήο
Μειέηεο.
Σχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 40794/26-10-2016 Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη κεηά απφ επηζηακέλν έιεγρν απηήο, δηαπηζηψζεθε
φηη έρεη εθπνλεζεί θαηά ηξφπν άξηην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο,
θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 70/2015 ζπληαρζείζα κειέηε απφ ην Τ.Υ.Δ.Δ. ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ
Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην φπσο απνθαζίζεη
γηα ηελ παξαιαβή ή κε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Αξδεπηηθφ δίθηπν νηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο
(Τνπνγξαθηθή Μειέηε)» (ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3316/2005).
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: Σπκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο
Αζαλαζίνπ Σηδεξφπνπινπ;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Α.Μαξθνχιεο.
Τν Γ.Σ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Τν απφ 26-10-2016 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο Αζαλαζίνπ
Σηδεξφπνπινπ.
2.- Τηο ππ’ αξηζ. 698/2015 θαη 144/2016 απνθάζεηο ηεο Ο.Δ.
3.- Τελ ππ’ αξηζ. 70/2015 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ.
4.- Τελ απφ 12/4/2016 ζχκβαζε κεηαμχ ηεο αλαδφρνπ θαη ηνπ Γ.Βέξνηαο
5.- Τν κε αξ. πξση. 40794/26-10-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ.
6.- Τν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3316/2005.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο «Αξδεπηηθφ δίθηπν νηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ
Βέξνηαο(Τνπνγξαθηθή Μειέηε)», φπσο απηή ειέγρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 598 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέματος Χαηζηαθαναζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
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Παπαδφπνπινο
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Κνπινπξηψηεο
Τξαπεδαλιήο
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Γηακάληεο
Σνθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Φεηκψλαο
Αθξηβφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
Σηαθαβάξαο
Τέηνο
Κπξαηιίδεο
Σνπκειίδεο
Τζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνχιεο
Μειηφπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθφγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηφπνπινο
Σηδεξφπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-11-2016
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

