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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 65/2016
Περίληψη
Έγκριση πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου
«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού
Χαράδρας» από δημοτικούς πόρους.
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου 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 12-2-2016 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) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος,
23)Ζ.Πατσίκας,
24)
Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

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

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, 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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 12-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας»
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)
με την αριθ. 18922/09-07-2014 (ΑΔΑ: ΒΧΙ3Β-70Ν) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10-03-2015 και στις 28-07-2015, με την αριθ. 7173/28-072015 (ΑΔΑ: 7ΦΚΒ465ΦΘΗ-Κ6Λ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ, εγκρίθηκε
η υπογραφή της σύμβασης με την εργολήπτρια «Βασιλεία Καρατζιούλα».
Η σύμβαση ποσού 175.132,07€ με την εργολήπτρια υπογράφηκε στις 24-08-2015, με
χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 270 ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή ολοκλήρωση έως 23-052016.
Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ με το αριθ. 21375/5-11-2015 έγγραφο της μας
ενημερώνει ότι :
«Η περίοδος επιλεξιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 λήγει στις 31-12-2015. Μέχρι την ημερομηνία αυτή και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις
αντίστοιχες αποφάσεις της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τόσο το φυσικό, όσο και το
οικονομικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων.
Για όσα έργα δε καταστεί δυνατό το φυσικό ή το οικονομικό αντικείμενο να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό
έγγραφο (αρ. πρωτ. 4600/19-10-2015) να εξεταστεί η μεταφορά τους ως ανειλημμένων στην
επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Προκειμένου τα έργα να μπορούν να μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις θα πρέπει
να έχει εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής
μέχρι τις 31-12-2015 (οπότε σύμφωνα και με τα παραπάνω θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αίτημα
πληρωμής στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2015).»
Η ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, προχώρησε τις εργασίες κατασκευής του
έργου και στις 23-11-2015 υπέβαλε το 1ο αίτημα πληρωμής, ποσού 41.720,89€, το οποίο
διαβιβάστηκε στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ με το αριθ.50174/26-11-2015 διαβιβαστικό του
Δήμου.
Εν συνεχεία η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ με το αριθ. 5594/11-12-2015 έγγραφο της
ενημερώνει ότι :
« ….προκειμένου τα έργα ή επενδυτικά σχέδια που μεταφέρονται ως ανειλημμένες
υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο
τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία ή Φορέα υποδοχής, μέχρι 31-122015, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο του οικείου Μέτρου ή Δράσης».
Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή στις 511-2015, με βάσει το με αριθ. 4600/2015 έγγραφο της, είναι ότι πλέον δεν είναι απαραίτητο να
πληρωθεί ο λογαριασμός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να εξασφαλιστεί η μεταφορά του έργου ως
ανειλημμένη υποχρέωση στο νέο πρόγραμμα, αλλά απλά και μόνο με την υποβολή του αιτήματος
πληρωμής εξασφαλίζεται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.
Κατόπιν επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
ενημερωθήκαμε ότι ο λογαριασμός δεν έχει πληρωθεί έως τις 31-12-2015 και σύμφωνα με τις
προβλέψεις τους δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες πληρωμές πριν τον Απρίλιο του
2016.
Η μη πληρωμή του λογαριασμού προς την εργολήπτρια επιχείρηση έως τις 31-12-2015,
σύμφωνα με όσα προέβλεπαν τα από 19-10-2015 και 5-11-2015 έγγραφα της Διαχειριστικής
Αρχής και η μετάθεση της πληρωμής του το έτος 2016 και όχι πριν τον μήνα Απρίλιο θα έχει ως
συνέπεια την αναμενόμενη διακοπή εργασιών από την εργολήπτρια επιχείρηση μέχρι την
ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού.
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Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης, σύμφωνα με την
225/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, αρχίζει στις 2 Μαΐου και λήγει την 1η
Σεπτεμβρίου.
Με βάση την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου,
σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, στις 23 Μαΐου 2016, αναμενόταν η ολοκλήρωση και η
λειτουργία του κατά την αρδευτική περίοδο του 2016.
Πλέον με την αναμενόμενη διακοπή εργασιών από την ανάδοχο και μέχρι την εξόφληση
ου
του 1 λογαριασμού καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου κατά την
αρδευτική περίοδο του έτους 2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 :!
«Απαιτητές υποχρεώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού που αφορούν έργα
και επενδυτικές δραστηριότητες συγχρηματοδοτούμενες από εθνικά/ ευρωπαϊκά προγράμματα
δύναται να αντιμετωπίζονται είτε από τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα είτε από άλλους
θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (λ.χ. ΣΑΤΑ) είτε από δάνεια που αφορούν την
κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών των φορέων με την κίνηση των αντίστοιχων κωδικών
αριθμών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισμών τους. Όταν περιέλθει η σχετική έκτακτη οικονομική
ενίσχυση στον φορέα για το έργο ή την επενδυτική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
καλύψει τη σχετική απαίτηση με μία εκ των ανωτέρω αναφερόμενων χρηματοδοτικών πηγών,
αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες
περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεις.»
Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού από τον Δήμο, ώστε να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και η
αποπληρωμή του πρώτου λογαριασμού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να περιέλθει ως οικονομική ενίσχυση
στον Δήμο Βέροιας.
Έχοντας υπόψη :
1. Την αριθ. 18922/09-07-2014 (ΑΔΑ: ΒΧΙ3Β-70Ν) απόφαση Ειδικού Γραμματέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Την αριθ. 7173/28-07-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΚΒ465ΦΘΗ-Κ6Λ) απόφαση της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ
3. Την από 24-08-2015 σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αρδευτικών
υποδομών οικισμού Χαράδρας» ποσού 175.132,07€ ,
4. Το αριθ. 4600/19-10-2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ
5. Το αριθ. 21375/5-11-2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ
6. Το από 23-11-2015 1ο αίτημα πληρωμής της αναδόχου Βασιλείας Καρατζιούλα
7. Το αριθ…50174/26-11-2015 διαβιβαστικό του Δήμου προς την Διαχειριστική Αρχή
του ΠΑΑ,
8. Το αριθ. 5594/11-12-2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ,
9. Την αριθ. 225/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
10. Το άρθρο 9 παρ. 14 του Ν. 4071/2012
11. Την παραπάνω εισήγηση
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
Την Έγκριση ή μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών
υποδομών οικισμού Χαράδρας», ποσού 41.720,89€, από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα
από ΣΑΤΑ και η αποπληρωμή του πρώτου λογαριασμού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να περιέλθει ως
οικονομική ενίσχυση στον Δήμο Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
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Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παπαδίνα, Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 225/2015 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την από 24-8-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
4.- Το από 23-11-2015 αίτημα πληρωμής της αναδόχου εταιρίας
5.- Το από 11/2/2016 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
6.- Ότι σε περίπτωση που προβεί σε διακοπή εργασιών η ανάδοχος εταιρία, είναι ανέφικτη η
ολοκλήρωση κι η λειτουργία του έργου κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου του έτους
2016.
7.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον ΚΑ.02.30.8122.001 «Πληρωμές
επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8.- Την υπ’ αριθ. 238/8-2-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
10.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4071/2012, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών
υποδομών οικισμού Χαράδρας» από δημοτικούς πόρους (ΣΑΤΑ).
Η εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού
Χαράδρας» από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα περιέλθει στον Δ.Βέροιας ως οικονομική ενίσχυση.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 65 / 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.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

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

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

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

