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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 10/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 151/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο ηνπ
έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 6νπ θαη 13νπ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Βέξνηαο»
ήκεξα 25 Μαΐοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 21-5-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 37 κέιε:
Παρόληες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ.
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Μηραειίδεο, 26)Υ.Κειεζίδεο, 27) Ν.Αγγέινπ, 28)
Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο, 31)
.ηνπγηάλλνο, 32)Κ.Θενδσξίδεο, 33) Π.Μνπρηάξε,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Μειηφπνπινο, 37)
Η.Σζαλαμίδεο.

Απόληες
Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο,
Α.πκεσλίδνπ, Γ.Γεκεξηδίδεο

Παρόληες πρόεδροη θαη εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόληες πρόεδροη & εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εκείωζε: Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Β.Λπθνζηξάηεο,
Υ.Σζηνχληαο, Α.ηδεξφπνπινο, .ηνπγηάλλνο, .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 19-5-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. πξφζθιεζε κε θσδηθφ 112.4c, Α/Α ΟΠ: 2600/Α.Π. 1049/07-03-2018 θαη
ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο», ηνπ
άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ΑΞ04 «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κία νηθνλνκία ρακειψλ
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Κεληξηθή Μαθεδνλία», ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είρε θαιέζεη ηνπο θνξείο πνπ
ελέπηπηαλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ
•Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
Φνξείο πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, φπσο απηή νξίδεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14
ηνπ N.4270/2014 ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο πεξί Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη Γεκνζίνπ ηνκέα θαη
ζχκθσλα κε ην Μεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/, γηα θηίξηα πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηελ
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ
λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία».
Ζ δξάζε είρε σο ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ελεξγνβφξσλ δεκφζησλ θηηξίσλ
κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ
Δλεξγεηαθή Απφδνζε.
Έρεη εθδνζεί ε αξ. 470/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε α) ππνβνιήο
πξφηαζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 6νπ θαη 13νπ Γεκνηηθψλ
ρνιείσλ Βέξνηαο» ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ
ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» θαη β)
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ», πνπ αθνξνχζε ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηα δχν
αλαθεξφκελα θηίξηα.
Με ηελ αξ. 490/2018 απφθαζε εγθξίζεθε ε ζπληαρζείζα κε αξ. 92/2018 κειέηε κε
ζηνηρεία .
Α/Α ΔΡΓΟ
1.

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΗΜΟ
«Δλεργεηαθή
αλαβάζκηζε 680.000,00 €
6οσ & 13οσ Γεκοηηθώλ
τοιείωλ Βέροηας».

Σν έξγν αθνχ ππνβιήζεθε θαη αμηνινγήζεθε ζεηηθά, κε ηελ αξ. 412/ 24.01.2019 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο «Έληαμε ηεο Πξάμεο «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 6νπ &
13νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βέξνηαο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5030929 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020»», εληάρζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε κε πνζφ 680.000,00€ .
Καηά ηε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηελ αξκφδηα Δ.Τ.Γ.,
πξνέθπςε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ νινθιήξσζεο ηεο παξέκβαζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο
δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 620.000€ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν κε ηελ αξ.πξση.2620/18-52020 Θεηηθή Γλψκε ηεο ΔΤΓ ΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
χκθσλα κε ην άξζξν 209 παξ 4 ηνπ Ν. 3463/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
αλαζπληάρζεθε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε κειέηε ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία δφζεθε ν
Αξ,Μειέηεο 38/2020 θαη έρεη σο εμήο:
Α/Α ΔΡΓΟ
1.

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΗΜΟ
«Δλεργεηαθή
αλαβάζκηζε 620.000,00 €
6οσ & 13οσ Γεκοηηθώλ
τοιείωλ Βέροηας».
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Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
Α) Να εγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηφπνπινο: Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ηη αθνξά, πέξα απφ ηελ κείσζε ηνπ πνζνχ
θαηά 60.000€;
Σζαρνπξίδεο: Αθνξά ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν, απιά κεηψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο θηά
60.000€.
Μειηφπνπινο: Όηαλ ην ζέκα απηφ ζπδεηήζεθε πξηλ απφ δχν ρξφληα δελ είρακε ςεθίζεη
ππέξ ηεο εηζήγεζεο. Γελ είρακε αληηξξήζεηο λα γίλνπλ απηά ηα έξγα θαη λα αλαβαζκηζηνχλ
ελεξγεηαθά ηα θηίξηα, νη αληηξξήζεηο καο αθνξνχζαλ ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάλει.
Πξνθχπηνπλ ελζηάζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ, φζνλ αθνξά θαη ηε ζηαηηθφηεηα ησλ
θηηξίσλ (ην έλα είλαη 70 θαη ην άιιν 40 εηψλ)
Γελ δηαθνξνπνηνχκαζηε απφ ηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζή καο θαη ζα δψζνπκε ιεπθή
ςήθν έρνληαο απηέο ηηο ελζηάζεηο, φρη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ έξγσλ, αιιά
γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάλει.
Πξφεδξνο: Σν πξφβιεκά ζαο είλαη ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάλει;
Μειηφπνπινο: Δίρακε ηνπνζεηεζεί νινθιεξσκέλα θη είρε γίλεη θαη εθηεηακέλνο δηάινγνο,
είραλ βγεη αλαθνηλψζεηο. Έρνπκε ελζηάζεηο γηα ηε κειέηε θαη ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ
πάλει ζε θηίξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηνπ 1970. Γελ έρνπκε δεη
ζηαηηθή κειέηε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ
πάλει.
Γελ ζα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηελ αξρηθή καο ηνπνζέηεζε, ζα δψζνπκε ιεπθή ςήθν κε
απηήλ ηελ ππνζεκείσζε, γηα λα κε δνζεί ρψξνο γηα παξεξκελείεο. πκθσλνχκε κε φια ηα
ππφινηπα έξγα εθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάλει.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο. Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ φινη νη
ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 19-5-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 470 θαη 490/2018 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 38/2020 επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 209
ηνπ λ.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ κε αξηζ. 38/2020 επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή
αλαβάζκηζε 6νπ θαη 13νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Βέξνηαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
620.000,00€, φπσο απηή έρεη ειεγρζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία Γ.Βέξνηαο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 151 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αρηζηοκέλες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Γ.

Σζηινγηάλλεο

Αθρηβές απόζπαζκα
Βέροηα 27-5-2020
Ο Γήκαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

