ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 788/2010
Περίληψη
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής
και απόδοσης λογαριασμού του έργου «Βελτίωση παιδικής
χαράς Κουμαριάς».
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 16-12-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών
Δημήτριο Δάσκαλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Εκ παραδρομής δεν μπήκε στην πρόσκληση το θέμα έγκρισης ή μη του
πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής και της κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Κουμαριάς». Επειδή θέλουμε να
τελειώνουμε με αυτά τα τελευταία έργα του 2000, επί Δημαρχίας Χασιώτη, για τα
οποία δεν είχαν γίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής και υπάρχει καταλογισμός στον
Δήμο, προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος, διότι
από τη μη λήψη απόφασης θα προκληθεί ζημία για τον Δήμο.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως
επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε 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 15-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του
Δήμου για το έτος 2000 ήταν γραμμένο και το παρακάτω έργο που εκτελέστηκε με
αυτεπιστασία «Βελτίωση παιδικής χαράς Κουμαριάς» στον Κ.Α. 45/151.9ζ, αρ.
μελέτης 74/2000 και τελική δαπάνη 2.993,12€.
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου έγινε την 15-12-2010, από
την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 η προσωρινή
και οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου
από το Δημοτικό Συμβούλιο (προϊσταμ. αρχή).
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής και την κατάσταση γενομένων
δαπανών του έργου.
Επίσης έθεσε υπόψη του σώματος και το από 15-12-2010 πρωτόκολλο της
επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο αυτή προβαίνει στην προσωρινή &
οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 74/2000 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.
3.- Την αριθ. 199/2000 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του
παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.
4.- Την αριθ. 35/2010 απόφασή του, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής
παραλαβής έργων ποσού κάτω από € 5.869,40.
5.- Το από 15-2-2010 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου του
άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 και των άρθρων 53 και 55 του ΠΔ 609/85.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει το από 15-12-2010 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής
παραλαβής του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Κουμαριάς», που έγινε με
αυτεπιστασία και η συνολική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των € 2.993,12.
Γ)Εγκρίνει την κατάσταση γενομένων δαπανών του παραπάνω έργου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 788 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-2-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

