ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 98/2016
Περίληψη
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών
εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.
316».
Σήμερα 7 Μαρτίου 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 3-3-2016 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 36 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
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)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα, 33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης,
35)Σ.Στουγιάννος, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ. Κάκαρης, Ε.Ιακωβίδου,
Α.Σιακαβάρας, Ι.Κυρατλίδης,
Η.Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Α.Γκεκόπουλος, Ι.Καραγιάννης, 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. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, 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. Ι.Παπαγιάννης, Ν.Μωυσιάδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Τ.Χατζηαθανασίου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Κορωνάς
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Σ.Ελευθεριάδου, Μ.Σουμελίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Π.Παπαδίνα.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π.Παπαδίνα
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας και αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Μαρκούλης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον
αντιδήμαρχο τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παράτασης της
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό
οικόπεδο στο Ο.Τ. 316». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι ήδη η προηγούμενη προθεσμία
λήγει αυτές τις ημέρες, τα υλικά των φωτιστικών σωμάτων εγκρίθηκαν στις 29/1/2016 κι η
προθεσμία παράδοσης από την εταιρία είναι δύο μήνες. Το έργο βέβαια θα έχει τελειώσει
νωρίτερα, αλλά η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει στο τέλος.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη
για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Καραπαναγιωτίδης, Σ.Στουγιάννος,
Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία 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 7-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου συνέταξε την 96/2013μελέτη του έργου «Διαμόρφωση
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316», που ανατέθηκε κατόπιν
διαγωνισμού στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ.- Λυμούσης Δ με την από 227/2014 απόφαση της
οικονομικής επιτροπής.
Στις 23.05.2014 υπογράφτηκε η αριθ. 26581 σύμβαση διάρκειας 2 μηνών και ποσού
92.126,52 € με 23% ΦΠΑ που βαρύνει τον κωδικό κ.α.30/7323.021 με χρηματοδότηση από
πιστώσεις ΣΑΤΑ. Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών λόγω αρχαιολογικών σωστικών
ανασκαφών μέχρι τις 9.11.2015, οπότε το πέρας της συμβατικής προθεσμίας μεταφέρθηκε στις
09.01.2016.
Με την 20/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιου εγκρίνει την παράταση του
συμβατικού χρόνου για δυο (2) μήνες κατόπιν αίτησης του αναδόχου, λόγω της καθυστέρησης
που προέκυψε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αρχαιολογίας. Μετά την παράταση η
προθεσμία περαίωσης μεταφέρθηκε στις 09.03.2016.
Με την παραπάνω σχετική αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου της
σύμβαση για ένα (1) μήνα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη τοποθέτηση των
ιστών με τους βραχίονες και τα φωτιστικά που προβλέπονται στη μελέτη του έργου. Τα υλικά
εγκρίθηκαν από την υπηρεσίας στις 29.01.2016 και η εταιρεία όρισε χρόνο παράδοσης δυο μηνών
μετά την παραγγελία τους δηλαδή έως 28.03.2016.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να
δοθεί παράταση, επειδή οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, προτείνει να δοθεί
παράταση ενός (1) μήνα δηλαδή μέχρι την 09-04-2016.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας
για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 09-04-2016.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Είναι το ίδιο έργο για το οποίο έχει δοθεί ήδη μια παράταση λόγω της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας;
Λαζαρίδης: Ναι, είναι το ίδιο έργο
Πατσίκας: Φαίνεται ότι το έργο όντως τελειώνει, αλλά δύο χρόνια χρειάστηκε για να
κάνουμε ένα χώρο στάθμευσης, που το μόνο που χρειαζόταν ήταν λίγο χαλίκι και σύρμα για την
περίφραξη; Πως να περπατήσει τελικά αυτή η δουλειά;

Λαζαρίδης: Συνάδελφε θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το έργο υπήρξαν
κάποιοι συνδημότες μας που με ενστάσεις τους το καθυστερούσαν, αν και τελικά αυτές
απορρίφθηκαν.
Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να επισκεφθούμε το Υπουργείο και να μηχανευθούμε
τρόπους για να υλοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης. Από τη μια πλευρά βέβαια κοπτόμαστε για την
έλλειψη θέσεων στάθμευσης, αλλά από την άλλη μέσω ενστάσεων και προσφυγών προσπαθούμε
ή να καθυστερήσουμε το έργο ή ακόμη χειρότερα να το σταματήσουμε.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Καραπαναγιωτίδης, Σ.Στουγιάννος,
Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος, Ζ.Πατσίκας
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 96/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
3.- Την υπ’ αριθ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4.- Την υπ’ αριθ. 20/2016 απόφαση του Δ.Σ.
5.- Την από 23/5/2014 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
6.- Την από 7-3-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» κατά τριάντα (30)
ημέρες, δηλαδή έως τις 9/4/2016

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 98 / 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
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Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Α.
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Ι.
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Ν.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Γκεκόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-3-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

