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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 2/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 16/2020
Πεξίιεςε
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Παξέκβαζε γηα ηελ
αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ Ο.Σ. 316»
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 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.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Γνπιηίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Β.Λπθνζηξάηεο, 8) Γ.Σζαλαθηζίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο
Κ. Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α.
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά,
16)
.
Σδήκα,
17)
Δ.Κειεζίδεο,
18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20) Γ.Ππξηλόο,
21)Υ.Σζηνύληαο, 22)Ν.Λαδόπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο, 30)
.ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32) Π.Μνπρηάξε, 33)
Α.πκεσλίδνπ, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36)
Γ.Μειηόπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Παπά, Η.ηδεξόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

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

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζαλ νη θ.θ. Π.Μνπρηάξε, Ν.Αγγέινπ, Ν.Λαδόπνπινο,
Β.ηεθαλόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, .ηνπγηάλλνο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Α.ηδεξόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Α.Μαξθνύιεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 8-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε όηη ην έξγν «Παξέκβαζε γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ
Ο.Σ. 316» εθηειέζηεθε κε εξγνιαβία θαη κε ηειηθή δαπάλε 6.655,04 € (κε ην Φ.Π.Α.). ρεηηθά κε
ην αλσηέξσ έξγν, έρεη ζπληαρζεί ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη κε ην από 9-8-2018 έγγξαθό ηεο ε
Γ.Σ.Τ. βεβαίσζε ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία
δηελήξγεζε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. (επηζπλάπηεηαη ην
ζρεηηθό πξαθηηθό).
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016, «Γηα ηε δηελέξγεηα
ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ε πξντζηακέλε αξρή νξίδεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνύ
πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο αλαθνηλώζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ
ππνβνιή ή ζύληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Ζ επηηξνπή είλαη ηξηκειήο, όηαλ όκσο πξόθεηηαη γηα
ζεκαληηθά έξγα κπνξεί λα νξηζζνύλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε γηα λα πεξηιεθζνύλ ζε
απηήλ ηερληθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ έξγνπ. ηελ επηηξνπή παξαιαβήο
ησλ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ ν πξόεδξνο δελ νξίδεηαη από ππαιιήινπο ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο.
Όηαλ ν θνξέαο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν είλαη άιινο από ηελ ππεξεζία πνπ ην
θαηαζθεπάδεη, ε πξντζηακέλε αξρή κπνξεί λα πεξηιάβεη ζηελ επηηξνπή κέιε πνπ ππνδεηθλύνληαη
από ηνλ θνξέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη ηερληθνί ππάιιεινη
πνπ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα θαη επηιέγνληαη θαηόπηλ θιεξώζεσο ππνρξεσηηθά,
ζύκθσλα κε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 118. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο
ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία θαη επζύλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο. Γηα ηελ
παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, από ηνλ
ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηά ηεο θαη από ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη
ην έξγν. Αλ ππάξμεη αδπλακία ππνγξαθήο από ηνλ Πξόεδξν ή κέινο ηεο επηηξνπήο ή ηνλ
επηβιέπνληα, ην πξσηόθνιιν ππνγξάθεηαη από ηνπο ππόινηπνπο κε ζρεηηθή κλεία ησλ ιόγσλ ηεο
αδπλακίαο ππνγξαθήο.»
2. Γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία
ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (Α' 226) θιήξσζεο. ε
πεξίπησζε όπνπ νη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηπιάζηνη από
απηνύο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο γηα λα δηεμαρζεί ε πξνβιεπόκελε από ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θιήξσζε, ηόηε είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη ηερληθώλ ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ ηεο έδξαο ηνπ λνκνύ, άιινπ Γήκνπ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ε ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν δηπιάζηνο αξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ
ππαιιήισλ. Οη ππάιιεινη πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θιήξσζε θαη δελ αλήθνπλ ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνδεηθλύνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ησλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Ζ
θιήξσζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε
ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2β' ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
Ζ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία δηελήξγεζε ηελ από 18-12-2019 θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ
κειώλ, πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Παξέκβαζε γηα
ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ Ο.Σ. 316». Σα νλόκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ
θιεξώζεθαλ αλαγξάθνληαη ζην από Γ.Τ./18-12-2019 Πξαθηηθό Κιήξσζεο, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
Σν πξαθηηθό θνηλνπνηήζεθε ζηνπο θιεξσζέληεο κε ην Γ.Τ./18-12-2019 έγγξαθν ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε ην Γεκνηηθό πκβνύιην:
 Να ζπγθξνηήζεη ηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ«Παξέκβαζε γηα ηελ
αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ Ο.Σ. 316» θαη λα νξίζεη ηα κέιε απηήο, ζύκθσλα κε ην
πξαθηηθό θιήξσζεο.
Να νξίζεη ηνλ πξόεδξν ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο,
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο πξνηείλεηαη ν θ. Ηνξδάλεο Κεξηκθεξίδεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
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1.- Σν από 8-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σν από 18-12-2019 πξαθηηθό θιήξσζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011, 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 Οκόθσλα
Οξίδεη ηα κέιε θαη ηνλ πξόεδξν θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ «Παξέκβαζε γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ Ο.Σ. 316», σο εμήο:
1. Ηνξδάλεο Κεξηκθηξίδεο, ΠΔ Γεσιόγνο Μεραληθόο, σο Πξόεδξνο.
2. Μαπξνπδήο Ησαλλίδεο, ΠΔ Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, σο κέινο.
3. Υξήζηνο ηδεξόπνπινο, ΠΔ Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, σο κέινο.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 16 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
ηδεξόπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-2-2020
Ο Γήμαρτος
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