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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 242/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο ηεο
κειέηεο «Μειέηε ηκήκαηνο νδνύ πθηάοΠαιαηηηζίσλ (Γεσηερληθή)»
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 21ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 10-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Πεξηιεπηηθό ηζηνξηθό
 Ζ κειέηε ρξεκαηνδνηείηαη κε πίζησζε από «ΔΟΓΑ ΓΖΜΟΤ» ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
όπσο πξνθύπηεη από ην εγθεθξηκέλν Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020 κε Κ.Α.
30/7412.001, πνζνύ 63.264,00 €, κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΓΟΤ ΤΚΗΑΠΑΛΑΣΗΣΗΩΝ (ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ)».
 Τπ’ αξηζ. 352/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ
ελέθξηλε ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο.
 Τπ’ αξηζ. 332/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ
ελέθξηλε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν θάθειν Γεκόζηαο ύκβαζεο Μειέηεο-Σεύρνο Σερληθώλ
Γεδνκέλσλ θαη θαζόξηζε ηνλ ηξόπν εθηέιεζήο ηεο.
 Τπ’ αξηζ. 137/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ
ελέθξηλε ηε δηελέξγεηα, ζπγθξόηεζε ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο θαη θαηάξηηζε ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζήο ηεο.
 ηηο 17-09-2019 δηεμήρζε ν δεκόζηνο ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο κε αλνηθηή δηαδηθαζία
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.
 Τπ’ αξηζ. 255/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ
ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ, νξηζηηθνπνίεζε ηε βαζκνινγία ησλ
Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ γηαηί ήηαλ ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ελέθξηλε ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
 Τπ’ αξηζ. 05/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ
ελέθξηλε ην 2ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλέδεημε πξνζσξηλό αλάδνρν
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ηελ εηαηξεία: «ΓΔΩΣ.ΔΡ.-ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΟΤ & ΗΑ Δ.Δ.», κε
βαζκνινγία 91,00%, πνζνζηό έθπησζεο 75,00 % θαη ζπκβαηηθό πνζό 12.754,52 € (ρσξίο ΦΠΑ)
γηαηί ήηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηόηεηαο-ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21.1 ηεο δηαθήξπμεο.
 Τπ’ αξηζ. 71/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ
ελέθξηλε ην 3ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαθήξπμε αλάδνρν εθπόλεζεο ηεο
κειέηεο ηελ εηαηξεία: «ΓΔΩΣ.ΔΡ.-ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΟΤ & ΗΑ Δ.Δ.» κε πξνζθεξόκελν
πνζνζηό έθπησζεο 75,00 % θαη ζπκβαηηθό πνζό 12.754,52 € (ρσξίο ΦΠΑ)
 Τπ’ αξηζ. 9697/27-05-2020 ζύκβαζε (πνζό ζύκβαζεο : 12.754,52 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη
15.815,61 (κε Φ.Π.Α.)).
 Ζ ζπλνιηθή θαζαξή πξνζεζκία παξάδνζεο ηεο κειέηεο θαζνξίδεηαη ζε ρξνληθό
δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ (90 εκέξεο) από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ήηνη κέρξη 25/08/2020.
ηε ζύκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, σο αθνινύζσο:
Δηζθόκηζε γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ε εθηέιεζε ηεο πξώηεο γεώηξεζεο
βάζνπο πεξί ησλ 30,00 κέηξσλ θαη ε ιήςε ησλ δεηγκάησλ
Μεηαθίλεζε ηνπ γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ
δεύηεξε ζέζε, εθηέιεζε ηεο δεύηεξεο γεώηξεζεο βάζνπο
πεξί ησλ 30,00 κέηξσλ, ε ιήςε ησλ δεηγκάησλ θαη
απνθόκηζε γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο
Δπεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ ησλ δύν γεσηξήζεσλ,
εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ, ιήςε απνηειεζκάησλ
Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζύληαμε νξηζηηθήο
κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο

10 εκέξεο

10 εκέξεο
40 εκέξεο
30 εκέξεο

ηηο 22-06-2020 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ ππεύζπλν γεσιόγν ηεο αλάδνρεο
εηαηξείαο επί ηόπνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη δηαπηζηώζεθε όηη νη θαηαιιειόηεξεο ζέζεηο γηα λα
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πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από ηε κειέηε, εξεπλεηηθέο-δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο,
επξόθεηην λα ιάβνπλ ρώξα εληόο ηδηόθηεηνπ αγξνηεκαρίνπ.
Καηόπηλ απηνύ ε ππεξεζία κε ην ππ’ αξηζ. 11657/24-06-2020 έγγξαθό ηεο, θάιεζε ηελ
αλάδνρν εηαηξεία λα δηαθόςεη ηελ εθηέιεζε ησλ γεσεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ πεδίνπ, πξνθεηκέλνπ
λα ιεθζεί ε απαξαίηεηε έγθξηζε από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αγξνηεκαρίνπ, θαζώο θαη όιεο νη
απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο από ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο (αξραηνινγία, πνιενδνκία, θιπ).
Με ηελ από 09-07-2020 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ε ππεξεζία έιαβε ηε ζπλαίλεζε
ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ γεσηξήζεσλ εληόο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα,
κε ην ππ’ αξηζ. 13109/13-07-2020 έγγξαθό ηεο πξνο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο δήηεζε
ηελ αληίζηνηρε αδεηνδόηεζε.
Καηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο καο κε ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο,
ελεκεξσζήθακε όηη ε έγθξηζε αδεηνδόηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλδεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ εληόο ηνπ ηδηόθηεηνπ αγξνηεκαρίνπ, απαηηεί γλσκνδόηεζε από ην
ΚΑ, ε έθδνζε ηεο νπνίαο όπσο καο ελεκέξσζαλ πξνθνξηθά, εθηηκάηαη πεξί ηνπ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο ησλ 3 κελώλ.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, κε ην ππ’ αξηζ. 14986/05-08-2020 έγγξαθό καο θαιέζακε ηνλ
αλάδνρν λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο γηα έμη (6)
κήλεο, αθνύ πεξίπνπ ηξεηο (3) κήλεο απαηηείηαη γηα ηελ έγθξηζε αδεηνδόηεζεο από ηελ
αξραηνινγία θαη ηξεηο (3) κήλεο ήηαλ ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.
Ζ αλάδνρε εηαηξεία κε ηελ ππ’ αξηζ. 15037/05-08-2020 αίηεζή ηεο δήηεζε παξάηαζε έμη
(6) κελώλ γηα ηελ πεξαίσζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο.
Ζ ππεξεζία καο ζπλαηλεί σο πξνο ηελ αηηνύκελε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο
κειέηεο από ηελ αλάδνρε εηαηξεία γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ (180 εκέξεο) από ηε ιήμε
ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (ήηνη από ηηο 25/08/2020), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 184 (Πξνζεζκίεο-Υξνλνδηάγξακκα) ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)»: «...3.Οη πξνζεζκίεο κπνξνύλ λα παξαηείλνληαη κε απόθαζε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο
πξηλ από ηε ιήμε ηνπο ή θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, εθόζνλ νη
θαζπζηεξήζεηο πεξί ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο δελ νθείινληαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ
αλαδόρνπ. Αλ ε θαζπζηέξεζε αθνξά ζε ππέξβαζε θαη ηνπ θαζαξνύ ρξόλνπ απαηηείηαη πέξαλ ηεο
αίηεζεο ή ζπλαίλεζεο ηνπ αλαδόρνπ θαη γλώκε ηνπ αξκόδηνπ ηερληθνύ ζπκβνπιίνπ....»
ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην όπσο εγθξίλεη ή κε ηελ
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΓΟΤ
ΤΚΗΑ-ΠΑΛΑΣΗΣΗΩΝ (ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ)», γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ (180 εκέξεο)
από ηε ιήμε ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (ήηνη από ηηο 25/08/2020), γηα ηνπο
ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Σν ΚΑ ζα βξεη θάηη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ζα έβξηζθε ελδερόκελα ε
Δθνξεία Αξραηνηήησλ;
Πξόεδξνο: Έρεηε πάεη πνηέ ζην ΚΑ;
Παπιίδεο: Όηαλ πξνζπάζεζαλ λα κε ζηείινπλ ην ζεκαηηθό πάξθν πνπ είρε ςεθίζεη ην Γ..
δελ ρξεηάζηεθε λα πάσ. Απνξώ όκσο, γηαηί ηνπηθά ζέκαηα πεγαίλνπλ ζην ΚΑ;
Πξόεδξνο: Θα πξνζπαζήζσ λα ζαο εμεγήζσ ηη γίλεηαη κε ην ΚΑ. Με ην πνπ ζηέιλεηαη ε
εηζήγεζε (πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή) από ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ, ηελ εηζήγεζε απηήλ ηε
ρξεώλεηαη ππάιιεινο πνπ ηελ εμεηάδεη πνιύ εμνλπρηζηηθά.
ηε ζπλέρεηα απηή ε εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα ζε κηα ζπλεδξίαζε,
ππνβάιινληαη εξσηήζεηο θη είλαη κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά ζύλζεηε, ηδηαίηεξε θαη αθξηβήο.
Παίδεη πάλησο κεγάιν ξόιν ε αξρηθή εηζήγεζε.
Παπιίδεο: Σν εξώηεκά κνπ είλαη γηαηί παξαπέκπνπλ ηέηνηα ζέκαηα γηα θσιπζηεξγία θαη
δελ ηα ιύλνπλ ηνπηθά…
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Σζαρνπξίδεο: Ο εξγνιάβνο δελ επζύλεηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε, πξέπεη λα δνζεί ε
παξάηαζε, είλαη ζέκα ηεο αξραηνινγίαο.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
ηξηάληα έλα (31) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.
Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ.
Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα,
Δ.Κειεζίδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο,
Μ.νπκειίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο, Η.Σζαλαμίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Κ.Θενδσξίδεο,
Κ.Σξνρόπνπινο, Π.Μνπρηάξε.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 10-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 341 θαη 483/2019 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 35/2019 απόθαζε ηεο Ο.Δ.
4.- Σελ από 5-8-2020 αίηεζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ηεο αλαδόρνπ
εηαηξίαο.
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184
ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο «Μειέηε ηκήκαηνο
νδνύ πθηάο-Παιαηηηζίσλ (Γεσηερληθή)» θαηά έμη (6) κήλεο, δειαδή έσο ηηο 25/2/2021.
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 31-8-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

