ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 104/2010
Περίληψη
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Ανάπλαση και
διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας».
Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 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 4-2-2010 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 25 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. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης

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 προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 81/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.
Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 82/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Π. Παυλίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 83/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 85/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 86/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 90/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 94/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μιχαηλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 98/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Μιχαηλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 99/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Μηλιόπουλος, , Ε. Γουναράς, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 104/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε.
Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
α) Με την με αριθμ. πρωτ. 8456/30-6-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ’ όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των
799.680,00 € σε βάρος του εναρίθμου έργου 2006ΕΠ00830230 της ΣΑΕΠ 008/3.
β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 27/2007 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας
γ)Με την με αριθμ. 755/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ,
εγκρίθηκε η με αριθμ. 27/2007 μελέτη του έργου
δ) Με την αριθμ. 217/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας , εγκρίθηκε
η τροποποίηση της με αριθμ. 27/2007 μελέτη του έργου.
ε) Με την με αριθμ. 205/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου
στ) Με την με αριθμ. 248/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής , εγκρίθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 24-04-2007, για ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην ΜΠΟΣΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά
την προσφορά του (έκπτωση 2%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της
εγκεκριμένης διακήρυξης
ζ) Στις 8-6-2007, με την με αριθμ. πρωτ. 7703/8-6-2007 προεγκρίθηκε το σχέδιο
σύμβασης από την ΕΥΔ / ΠΕΠ / ΚΜ
η) Στις 2-7-2007 υπογράφθηκε η υπ’ αριθμ. 2286/2-7-07 σύμβαση του έργου για το
συνολικό ποσό των: Εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ
(658.560,00 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 125.126,40 € για Φ.Π.Α. (19%) και
διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (783.686,40 €) η
οποία αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):
Απρόβλεπτα:
Αναθεώρηση:
Συνολικό ποσό σύμβασης:
Δαπάνη για ΦΠΑ:
Συνολική δαπάνη του έργου:

550.220,15 €
82.533,02€
25.806,83 €
658.560,00 €
125.126,40 €
783.686,40 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε τριακόσιες ενενήντα
ημερολογιακές ημέρες (390) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 390 ημ. Ημερες ΑΠΟ 2/7/07 ΕΩΣ 2/8/2008
1η παράταση ΑΠΟ 2/8/2008 ΕΩΣ 2/10/2008
2η παράταση ΑΠΟ 2/10/2008 ΕΩΣ 2/11/2008
Βεβαίωση Περαίωσης : 3/11/2008
Στις 13/11/2009 η επιτροπή παραλαβής του έργου , όπως ορίστηκε σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. πρωτ. 283/21-1-2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, παρελαβε προσωρινα το εργο, με το σχετικο πρωτόκολλο παραλαβής,
που εγκρίθηκε από το Δ.Σ με την υπ ΄αριθμ. απόφαση 75/25-1-2010. Με το
πρωτόκολλο αυτό έγινα ορισμένες περικοές εργασιών και προτάθηκαν μειώσεις του
εργολαβικού ανταλλάγματος, για ελαττωμάτικές εργασίες και για επιμετρητικά
σφάλματα. Σε εκτέλεση του Πρωτοκόλλου επίσης εκδόθηκε και η σχετική ειδική

διαταγή της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 278/29-1-2010, η οποία προσδιορίζει το ποσό
των μειώσεων στο ποσό των 18.161,28 €.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται σε εφαρμογή των παραπάνω εντολών,
δηλαδή:
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. Ελαττώνεται η ποσότητα της εργασίας «Επίστρωση με ελαστικό δάπεδο
ασφαλείας» του Α.Τ 4.11 κατά 32,52 m2, ενώ αυξάνεται η ποσότητα της
εργασίας του Α.Τ 4,01 «επίστρωση δαπέδου με όψη άτριφτου μωσαϊκού».
Δαπάνη περικοπής 32,52m2 Χ 41,0 €/m2 =
1.333,32 €
2. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου Α.Τ 2.01 «Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο»
κατά 1.03 m3.
Δαπάνη περικοπής 1,03 m3 Χ 59,9 €/Μ3 =
61,70 €
3. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου Α.Τ 2,05 «Κανάλι ομβρίων» κατά 2,80
m2 .
Δαπάνη περικοπής 2,80 Χ 15 €/m2 =
42,00 €
4. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου 4.13 «Μαρμάρινο κράσπεδο 15χ30»
κατά 246,67 m2, ενώ παράλληλα προστίθεται ισόποση νέα όμοια εργασία
αλλά χωρίς την αξία του υλικού, με τιμή 42 €/m (2NT1)
Δαπάνη περικοπής 246,67m χ 28€/m =
6.906,76 €
5. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου 4.14 «Μαρμάρινο κράσπεδο 10χ30»
κατά 17,75 m2, ενώ παράλληλα προστίθεται ισόποση νέα όμοια εργασία
αλλά χωρίς την αξία του υλικού, με τιμή 33 €/m (2NT2)
Δαπάνη περικοπής 17,75m χ 20€/m =
355,00 €
6. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου 12.01.02 «Χαλυβδοσωλήνες ευθείας
ραφής Φ323.8/παχ.5mm» κατά 365,0 Kgr
Δαπάνη περικοπής 365,0 Kgr χ 1,60 €/Kgr =
584.00 €
7. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου 13.03 «Φρεάτια υδροσυλλογής
ομβρίων» κατά 13τεμ, ενώ παράλληλα προστίθεται ισόποση νέα όμοια
εργασία αλλά με αξία 33 €/m (2NT3)
Δαπάνη περικοπής 13 τεμ χ 78,54€/τεμ =
1.021,02 €
8. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου 13.06 «Χυτοσιδηρά καλύματα
φρεατίων» κατά 710 Kgr
Δαπάνη περικοπής 710,0 Kgr χ 1,80 €/Kgr =
1.278,00 €
9. Ελαττώνεται η ποσότητα του άρθρου 1ΝΤ3 «Επεξεργασία σανιδώματος»
κατά 375,88 m2.
Δαπάνη περικοπής 375,88 m2 χ 3,0 €/m2 =
1.127,64 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
12.709,44 €
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χαρακτηρίζουμε την ποσότητα των 19,65m3 που αναφέρεται στα σκυροδέματα της
περιοχής του Parking σαν ελαττωματική εργασία επειδή, το είδος των συγκεκριμένων
εργασιών και η φύση των αστοχιών είναι μορφής που δεν επιδέχεται βελτίωση,
επισκευή ή επανακατασκευή και η αποκατάστασή τους απαιτεί δυσανάλογες
δαπάνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ 609/85 και
καθορίζουμε ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου κατά 10% επί της αξίας
της εργασίας αυτής ως εξής:
Περικοπή για την μη αποκατάσταση των επιφανειών σκυροδέματος του Parking:
10% Χ 19,65m3 X 95.70 €/m3 = 188,05 €
Γ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Επειδή κατά τη διάρκεια των έργων προξενήθηκαν ζημίες (ορθομαρμαρώσεις
εισόδων) σε παρόδιες ιδιοκτησίες οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν από τον ανάδοχο,
παρότι ζητήθηκε τούτο, επιβάλλεται ποινική ρήτρα κατ’ αποκοπή ποσού 300.0 €

Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ υπολογίσθηκαν ακόμη οι τελικές αναθεωρήσεις των
εργασιών, μετά την οριστική κατανομή των εργασιών σε τρίμηνα, σύμφωνα με το 2ο
χρονοδιάγραμμα εργασιών. Η συνολική αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των
20.294,07 €, χωρίς τον ΦΠΑ.
Ο 2ος Α.Π.Ε εμφανίζεται μειωμένος κατά 24.694,92 €, μείωση που οφείλεται
στις μειώσεις της αρ. πρωτ. 278/29-1-20010 ειδικής διαταγής και στην μικρότερη
αναθεώρηση που είναι και η τελική. Ετσι ο 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 758.991,48
€ που είναι και η τελική δαπάνη του έργου.
Σε εφαρμογή της διαταγής ακόμη συντάχθηκε το 2ος ΠΚΝΤΜΕ το οποίο
περιλαμβάνει τρεις εργασίες όμοιες με τις αρχικές αλλά με μείωση της τιμής τους. Οι
δύο αφορούν την τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων τα οποία υπήρχαν επί τόπου
του έργου, και η τρίτη την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής χωρίς αμμοσυλέκτη.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΝΤΜΕ όπως
υποβάλλονται από την υπηρεσία μας.
Επειδή πρόκειται για μειώσεις εργασιών και μόνο, δεν απαιτείται άλλη
γνωμοδότηση από το Ν.Σ.Δ.Ε.
Η έγκρισή τους είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και του
έργου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :
ο
Τον 2 Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. όπως υποβάλλονται από το
Τεχνικό Τμήμα.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας
Εργασιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Δεν θα υπερψηφίσουμε το θέμα διότι δεν ψηφίσαμε ούτε τον
ο
1 Α.Π.Ε. ούτε και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και την απόρριψη
ένστασης της αναδόχου.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν τον 2ο Α.Π.Ε., το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και τη διάθεση
απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου
Βέροιας», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την με αριθ. 27/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 248/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την
οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω
έργου στην Μπόσκος Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.
4.- Την αριθ. 709/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και η διάθεση απροβλέπτων δαπανών του παραπάνω έργου και νέο
συμβατικό αντικείμενο ανήλθε στο ποσό των € 783.686,40, δηλαδή όσο και η αρχική
συμβατική δαπάνη.
5.-Την με αριθ. 75/2010 απόφασή του με την οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

6.-Την με ατιθ. Γ/ΟΙΚ/278/29-1-10 ειδική διαταγή προσδιορισμού ελαττωμάτων
περικοπή τιμήματος και ποινικές ρήτρες της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του
Δήμου.
7.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση και
διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες
Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου,
ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό
μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
8.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της
συνολικής δαπάνης του έργου κατά € 24.694,92.
9.-Το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
10.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από
πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
11.-Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
12.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθρου
43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται
στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση
Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βασίλειο
Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο
μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό,
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ανάπλαση και διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας», που συντάχθηκε από
τους επιβλέποντες Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και
Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με
τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της συνολικής δαπάνης του έργου κατά €
24.694,92.
Γ) Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βασίλειο Καπετανάκη,
αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου
και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο
Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 104/ 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.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-2-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

