ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 75/2010
Περίληψη
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανάπλαση και διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου» και
απόρριψη ένστασης της αναδόχου.
Σήμερα 25 Ιανουαρίου 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 21-1-2010 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 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Γ.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθ;ν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 59/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.
Τ. Χατζηαθανασίου, Π. Τσαπαρόπουλος, Κ. Συμεωνίδης, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 61/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 62/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 63/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Α. Τσιάρας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Στις 13/11/2009 η επιτροπή παραλαβής του έργου, όπως ορίστηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 283/21-1-2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
παρόντος και του αναδόχου του έργου, πήγε επί τόπου του έργου για τη διενέργεια
της προσωρινής παραλαβής του.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου έγιναν δύο έλεγχοι από δύο
διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρώτος έγινε από τη μονάδα Γ της
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεν. Μακεδονίας, της οποίας οι διαπιστώσεις
φαίνονται στην από 23-4-2008 συνημμένη έκθεσή της (αρ.πρ. 5303/19-5-2009), ενώ
ο δεύτερος έλεγχος έγινε από τον Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονομικών (ΕΣΠΕΛ) στις 28-5-2008, σύμφωνα με τη συνημμένη έκθεση του
ΕΣΠΕΛ (αρ.πρ. 57717/11-12-2009).
Από τον έλεγχο της διαχειριστικής Αρχής προέκυψαν ορισμένες
επιμετρητικές ασυμφωνίες καθώς και εσφαλμένες επιμετρήσεις και πληρωμές προς
τον ανάδοχο. Για το λόγο αυτό προτάθηκε μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος
κατά 34.785,65 € και η αναζήτησή του σαν αχρεωστήτως καταβληθέντος. Επί της
εκθέσεως αυτής διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από το Δήμο Βέροιας, αναφορικά και με
τις επιμετρήσεις όσο και με τα προτεινόμενα προς περικοπή ποσά. Οι αντιρρήσεις
αυτές του Δήμου αποδέχθηκαν ορισμένες επιμετρητικές αστοχίες και περιόρισαν το
ποσό των περικοπών στο ποσό των 16.326,47 €. Επί των αντιρρήσεων εκδόθηκε η
8165/27-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία λίγο έως πολύ
όρισε να γίνει επανέλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή για το τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο Δήμος Βέροιας μέσω των οργάνων του και με την επιτροπή
παραλαβής η οποία είχε ήδη συσταθεί, θα έπραττε τα ανάλογα, δηλαδή επανέλεγχο
του έργου ποσοτικό και ποιοτικό και επιβολή ή όχι των ανάλογων περικοπών ή
ποινών επί του έργου.
Η επιτροπή παραλαβής του έργου ορίσθηκε με την αρ. πρ. 283/21-1-2009
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προέβη στον επί τόπου
έλεγχο του έργου και υπέγραψε το πρωτόκολλό της στις 13-11-2009. Επειδή
αρνήθηκε να το συνυπογράψει ο ανάδοχος του έργου, του κοινοποιήθηκε το
πρωτόκολλο στις 18-11-2009, το οποίο παρελήφθη με επιφύλαξη. Με το πρωτόκολλο
αυτό η επιτροπή προέβη και αυτή με τη σειρά της στον επανέλεγχο του έργου,
δέχθηκε και αυτή ένα μέρος των παρατηρήσεων της διαχειριστικής αρχής και όρισε
την περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγματος κατά 16.326,47 €. Παράλληλα έθεσε
στον ανάδοχο προθεσμία 15 ημερών ώστε να αποκαταστήσει από την πλευρά του
όσες παρατηρήσεις και κακοτεχνίες ήταν εφικτές.
Ο ανάδοχος με αρ πρ. 4615/27-11-2009 υπέβαλε ένσταση κατά του
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, ισχυριζόμενος «γενόμενες αδικίες εις βάρος
του», δεν απάντησε ουσιαστικά σε καμία από τις παρατηρήσεις που έγιναν.
Παράλληλα από τις τασσόμενες εργασίες προς αποκατάσταση προέβη μόνο στη
συντήρηση και βαφή όλων των ξύλινων μερών, τα οποία είχαν φθαρεί και ξεθωριάσει
λόγω των καιρικών συνθηκών και η οποία αποτελεί συντήρηση που ούτως ή άλλως
είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο (συνημμένο παράρτημα ΙΙ της 17-12-09,
γνωμοδότηση επί της ένστασης)

Η επιτροπή παραλαβής προέβη εκ νέου στον έλεγχο αυτών που είχε ζητήσει
με το πρωτόκολλό της, στις 16-12-2009. Επειδή από τα ζητηθέντα δεν έγινε τίποτε,
δεν αλλάζει τίποτε από το υπογραφέν πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
(συνημμένο παράτημα Ι της 16-12-2009).
Το παράρτημα αυτό περιήλθε στα χέρια της τεχνικής υπηρεσίας στι 15-012010.
Επειδή μετά την περαίωση του έργου και τη υπογραφή της τελικής
επιμέτρησης αυτού, ουδείς άλλος εκτός της επιτροπής παραλαβής δικαιούται να
τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, είναι επιτακτική η ανάγκη έγκρισης του
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί ο ανάλογος
ΑΠΕ με τις τελικές ποσότητες εργασιών κατ’ εντολήν του πρωτοκόλλου.
Μετά από τα παραπάνω
Υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το από 13-11-2009 Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής, την από 27-11-2009 ένσταση του αναδόχου, τις εκθέσεις
των δύο ελέγχων που προηγήθηκαν και μνημονεύονται παραπάνω, τις αντιρρήσεις
του Δήμου Βέροιας επί της έκθεσης της Δ.Α, καθώς και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Να απορρίψει την ένσταση του αναδόχου επί του Πρωτοκόλλου και να εγκρίνει ή μη
το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Επίσης έθεσε υπόψη του σώματος και το από 13-11-2009 πρωτόκολλο της
επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο αυτή προβαίνει στην προσωρινή
παραλαβή του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος είναι καταχωρημένη στο βιβλίο
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και στην παρούσα απόφαση).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για απόρριψη της έντασης του
αναδόχου και έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και των
παραρτημάτων αυτού;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α.
Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Σ. Μηλιόπουλος, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου
2.- Την αριθ. 27/2007 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β..
3.- Την με αριθ. 248/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά
δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία Μπόσκος
Ευάγγελος & Σία Ε.Ε..
4.- Την αριθ. πρωτ. 132/23-1-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. για τη συγκρότηση
επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου.
5.- Την από 27-11-2009 ένσταση της παραπάνω αναδόχου.
6.- Το από 13-11-2009 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 και των άρθρων 53 και 55 του ΠΔ 609/85.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Απορρίπτει την από 27-11-2009 ένταση της εταιρείας «Μπόσκος
Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση Πλατείας
Ωρολογίου», επί του από 13-11-2009 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του εν
λόγω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας
απόφασης και στο από 17-12-2009 πρακτικό (παράρτημα ΙΙ, εισήγηση επί ένστασης)
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου.
Β) Εγκρίνει το από 13-11-2009 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, καθώς
και τα από 16 & 17/12/2009 παραρτήματα αυτού, του έργου «Ανάπλαση και
διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου», που έγινε με εργολαβία από την εταιρεία
Μπόσκος Ευάγγελος & Σία Ε.Ε και ζητά από την υπηρεσία να ανασυντάξει τελική
επιμέτρηση του έργου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 75/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27-1-2010
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

