ΑΔΑ: 79Τ5Ω9Ο-ΥΞΡ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.04.27 09:12:16
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 214/2016
Περίληψη
Έγκριση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης με
τίτλο «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση
Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δήμου Δοβρά».
Σήμερα 18 Απριλίου 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 14-4-2016 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 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ.
Κάκαρης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Ι.Παπαγιάννης, Σ.Στουγιάννος
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)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα,
33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου, 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. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, 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. Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Χ.Κούτρας
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Χ.Κούτρας, Σ.Ελευθεριάδου,
Λ.Ακριβόπουλος, Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Σ.Ελευθεριάδου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 186/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Β.Παπαδόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος, Ζ.Πατσίκας,
Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Δ.Κουλουριώτης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Ορφανίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 190/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Χειμώνας, Τ.Χατζηαθανασίου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 194/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος,
Δ.Κουλουριώτης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Τ.Χατζηαθανασίου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 22-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την 84/25-09-2009 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής πρώην
Δήμου Δοβρά ανατέθηκε στη σύμπραξη μελετητών «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β.
ΟΕ – ΥΕΤΟΣ, ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΔΟΥΒΕΑΣ
ΝΙΚΩΝ» μετά από διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν.3316/2005 , η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δήμου Δοβρά» και
κατόπιν υπογράφηκε η 8414/27-11-2009 σύμβαση.
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του τρόπου κατασκευής φράγματος σε
συγκεκριμένη θέση (Βράνα Πέτρα) η οποία είχε επιλεχθεί βάση παλαιότερης προκαταρκτικής
μελέτης.
Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και
το χρονοδιάγραμμα, η σύμπραξη των μελετητών κατέθεσε
Α) Την τοπογραφική μελέτη στις 4/2/2010 η οποία παρελήφθη από το ΔΣ Δήμου Δοβρά
με την 33/22-2-2010 απόφασή του
Β) Την Γεωτεχνική , Υδρολογική και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις
23/3/2010 οι οποίες παραλήφθηκαν από το ΔΣ Δήμου Δοβρά με την 109/27-8-2010 απόφασή του
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αναμονής για την έγκριση των
περιβαλλοντικών, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα, διενεργήθηκε σύσκεψη μεταξύ του επιβλέποντα και του εκπροσώπου της
αναδόχου σύμπραξης με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας της μελέτης , των ευρημάτων αυτής
βάση των ως σήμερα εκπονηθέντων τμημάτων της, αλλά και των τεχνικών προβλημάτων που θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η σύμπραξη δια του εκπροσώπου της εξέθεσε τις απόψεις της, οι
οποίες στη συνέχεια διατυπώθηκαν με το 21812/20-2-2013 έγγραφό της.
Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για την ορθή και άρτια ολοκλήρωση του αρχικά
προδιαγεγραμμένου αντικειμένου της σύμβασης απαιτούνται οι παρακάτω συμπληρωματικές
μελέτες :
1) Τοπογραφική μελέτη
Για την ολοκλήρωση της μελέτης θραύσης του φράγματος και της διόδευσης του
πλημμυρικού κύματος στα κατάντη, όπως ρητά αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο «ΥΔΡ 9 –
Χωμάτινα λιθόρριπτα και φράγματα βαρύτητας» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών
μελετών και υπηρεσιών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της αμοιβής της
υδραυλικής μελέτης, απαιτείται τοπογραφική αποτύπωση των εγκάρσιων τεχνικών διάβασης του
ρέματος Κολιμπάκος στις θέσεις της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σκύδρας και της
σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και του ρέματος κατάντη του φράγματος και έως τον αποδέκτη
μήκους περί τα 9km (η οποία δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό αντικείμενο). Η ανωτέρω
αποτύπωση επιβάλλεται για την ορθή υδραυλική προσομοίωση της διόδευσης του πλημμυρικού
κύματος και τον εντοπισμό των συνεπειών της θραύσης του φράγματος στις κατάντη περιοχές
(ζώνες πλημμύρας), καθώς από τα διαγράμματα της Γ.Υ.Σ. δε δύναται να ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της μελέτης. Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της
μελέτης.
2) Γεωτεχνική μελέτη
Για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης και με βάση τα αποτελέσματα της
γεωτεχνικής έρευνας, κρίνεται ότι το υπέδαφος θεμελίωσης του φράγματος χρήζει στεγάνωσης με
την κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσεων. Σε συνέχεια του ανωτέρω, απαιτείται προσδιορισμός
της υδατοπερατότητας του υπεδάφους στον άξονα του φράγματος με ικανό αριθμό γεωτρήσεων
και δοκιμών, ώστε να σχεδιαστεί άρτια και να υλοποιηθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα
τσιμεντενέσεων.
Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η συμπληρωματική έρευνα με πρόσθετο αριθμό
γεωτρήσεων, προκειμένου να σχηματιστεί πληρέστερη συνολική εικόνα της μορφολογίας του
υπεδάφους στα δύο αντερείσματα, στον άξονα του φράγματος και στη λεκάνη κατάκλισης.
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Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης, το οποίο
προέβλεπε περιορισμένο αριθμό μέτρων διερευνητικών γεωτρήσεων (45m) και μόλις τρεις (3)
δοκιμές Lugeon. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του έργου, επιβάλλεται
επέκταση των αντίστοιχων ερευνών για την εξάλειψη οποιασδήποτε επισφάλειας και για την
άρτια σχεδίαση και μελέτη του ανωτέρω ομοίου.
Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο της αναδόχου σύμπραξης προκύπτουν τα παρακάτω
τεχνικά ζητήματα:
Από την υδρολογική μελέτη του φράγματος και την προκαταρτική μελέτη – σχεδιασμό
των έργων εκτροπής και υπερχείλισης αυτού προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Το υπό μελέτη φράγμα δε θα έχει ως αποτέλεσμα την αντιπλημμυρική προστασία της
περιοχής, καθώς δε δύναται να επιφέρει ανάσχεση πλημμύρας.
Η παροχή σχεδιασμού των έργων υπερχείλισης (Q210m3/s), οδηγεί σε έργα τα οποία
είναι δυσανάλογα σε σχέση με το μέγεθος του φράγματος και τον αποθηκευμένο όγκο ύδατος. Τα
απαιτούμενα έργα συναντώνται σε πολύ μεγαλύτερα φράγματα από το μελετώμενο και θα έχουν
ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του έργου, χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από τα
ανάλογα οφέλη.
Όμοια και το κόστος των έργων εκτροπής θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Τέλος στο έγγραφό της η ανάδοχος σύμπραξη διατυπώνει την άποψη πως μετά , από
επιτόπου αυτοψίες στην περιοχή του έργου (τόσο ανάντη όσο και κατάντη αυτού) και από τους
υδρολογικούς υπολογισμούς, διαπιστώθηκε ότι δύναται να μελετηθεί η κατασκευή νέου
φράγματος σε θέση ανάντη της προτεινόμενης. Στη νέα θέση δύναται να κατασκευαστεί φράγμα
με πολλαπλάσιο αποθηκευμένο όγκο ύδατος. Σημειώνεται ότι το φράγμα στη θέση της παρούσας
μελέτης δύναται να διατηρηθεί ως αναρρυθμιστικό με κατάλληλη προσαρμογή των έργων
εκτροπής και υπερχείλισης.
Μετά τη σύσκεψη και το ανωτέρω έγγραφο της αναδόχου σύμπραξης μελετητών και
συνεκτιμώντας τα παρακάτω :
Α) Το δυσανάλογο κόστος κατασκευής του φράγματος, με βάση και τα αποτελέσματα της
γεωτεχνικής έρευνας και της παροχής σχεδιασμού, σε σχέση με τα οφέλη που θα αποκομιστούν
από τον αποθηκευμένο όγκο του ύδατος.
Β) Το κόστος των συμπληρωματικών μελετών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση
του μελετούμενου αντικειμένου και οι οποίες δεν αποτελούν συμβατική υποχρέωση
Γ) Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο για την διοχέτευση του
αποθηκευμένου όγκου του νερού αλλά ούτε έχει μελετηθεί και ούτε έχουν καταγραφεί οι
πραγματικές ανάγκες άρδευσης της περιοχής που δυνητικά θα μπορούσε να υδροδοτήσει το
φράγμα
Δ) Το γεγονός ότι η επιλεχθείσα θέση για την κατασκευή του φράγματος όπως προκύπτει
από την τοπογραφία της περιοχής δε θεωρείται η καταλληλότερη για την κατασκευή φράγματος,
αλλά θα μπορούσε να επιλεγεί κάποια ανάντι της παρούσας, που θα είχε τη δυνατότητα να
αποθηκεύει περισσότερο όγκο νερού ο οποίος πέρα από αρδευτικούς σκοπούς θα μπορούσε
πιθανός να εξυπηρετήσει και άλλους όπως (παραγωγή ενέργειας)
Ε) Το ότι διερευνήθηκε η δυνατότητα για την αλλαγή της θέσης του μελετούμενου
φράγματος με βάση την παρούσα σύμβαση, με τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα ο οποίος
υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για γνωμοδότηση η οποία όμως ήταν
αρνητική (Πράξη 9/9-3-2016) καθώς θεωρήθηκε ότι η μετατόπιση της θέσης αποτελεί ουσιώδη
μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και επίσης λόγω της μετατόπισης και των συμβατικών
στοιχείων διαφοροποιούνται τα παραδοτέα στοιχεία.
ΣΤ) Το ότι η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών με υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσε στην
υπηρεσία δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε οικονομική αξίωση ή αποζημίωση που απορρέει από
το νόμο σε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης της σύμβασης.
Η Υπηρεσία εισηγείται τη διάλυση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 34
του Ν. 3316/05.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Μαρκούλης: Η υπηρεσία εισηγείται την διάλυση της σύμβασης και ταυτόχρονα η
ανάδοχος σύμπραξη μελετητών με υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσε στην υπηρεσία δήλωσε ότι
παραιτείται από κάθε οικονομική αξίωση ή αποζημίωση που απορρέει από το νόμο σε περίπτωση
διακοπής της εκτέλεσης της σύμβασης.
Θα πρέπει να περιληφθεί στην απόφαση ότι αζημίως προβαίνουμε στην διάλυση της
σύμβασης.
Λαζαρίδης: Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που εταιρία μελετών, ενώ έχει κάνει
δουλειά να παραιτείται της αποζημίωσης.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος μιλά εκτός μικροφώνου)
Καραγιάννης: Με ενημέρωσε ο Δήμαρχος κι ο κ.Λαζαρίδης κι είπαν ότι έκριναν οι ειδικοί
ότι το έδαφος δεν είναι κατάλληλο.
Δεν είμαι ειδικός, αφού κρίνουν οι ειδικοί ότι το έδαφος είναι ακατάλληλο θα
συμφωνήσω.
Θα ήθελα να πω το ιστορικό: Από το 1960 έχει εγκριθεί και απορριφθεί πολλές φορές,
αλλά είναι θέμα ζωτικής σημασίας για το χωριό.
Ξέρω την σημασία του έργου αυτού, γι’ αυτό θα πρέπει ο Δήμος να κάνει τροποποίηση
προϋπολογισμού και να πάρει τις 60.000€ που δόθηκαν για την προηγούμενη μελέτη, για να
υπάρχουν όταν γίνει η επόμενη, διότι οι ειδικοί λένε ότι θα γίνει το φράγμα πιο επάνω. Αν είναι
πιο αποτελεσματική, συμφωνώ να γίνει πιο επάνω.
Η υπόθεση του φράγματος είναι μια θλιβερή ιστορία. Ξεκινήσαμε το 1960 να
ενδιαφερόμαστε για το φράγμα. Κάθε φορά που γίνονται εκλογές, βουλευτικές ή δημοτικές,
έρχονται οι πολιτικοί και δίνουν υποσχέσεις χωρίς να τις τηρούν. Ψέματα και κοροϊδία. Αυτό
βέβαια δεν ισχύει για τον παρόντα Δήμαρχο γιατί δεν μπορούμε να τον κρίνουμε.
Όταν περνώ από το ποτάμι και βλέπω τόσα κυβικά μέτρα νερού να πηγαίνουν χαμένα
χωρίς να τα εκμεταλλευόμαστε (το ποτάμι έχει πάνω από 500m3 νερού/ώρα) θλίβομαι και
πικραίνομαι.
Δε βρέθηκε καμιά φορά ένα παλληκάρι με τσίπα και με μπέσα να τηρήσει τον λόγο του;
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα,
Α.Αποστολόπουλος, Μ.Σουμελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 84/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Δοβρά.
3.- Τις υπ’ αριθ. 33 και 109/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του πρώην Δ.Δοβρά.
4.- Το από 21812/20-2-2013 έγγραφο της ανωτέρω σύμπραξης μελετητών με το οποίο
διαπιστώνονται οι απόψεις και τα συμπεράσματα της, καθώς και τα τεχνικά ζητήματα που
προκύπτουν για την εκτέλεση της σύμβασης και του έργου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσε η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών ότι παραιτείται από
κάθε οικονομική αξίωση ή αποζημίωση που απορρέει από το νόμο από την ανωτέρω διάλυση της
σύμβασης.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 34 του
Ν.3316/2005 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διάλυση της από 27/11/2009 υπογραφείσας σύμβασης της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δήμου Δοβρά» μεταξύ
του πρώην Δ.Δοβρά και της σύμπραξης μελετητών «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β.
ΟΕ – ΥΕΤΟΣ, ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΔΟΥΒΕΑΣ

ΑΔΑ: 79Τ5Ω9Ο-ΥΞΡ
ΝΙΚΩΝ», χωρίς καμιά άλλη οικονομική αξίωση ή αποζημίωση της παραπάνω σύμπραξης, που
απορρέει από το νόμο σε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσής της.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περεταίρω ενέργειες.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 214 / 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

Θ.

Κορωνάς

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

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

Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

