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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 2/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 6/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ζρεδίνπ ζχκβαζεο επελδπηηθνχ δαλείνπ,
κεηαμχ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη
ηνπ Γ.Βέξνηαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή
νδνπνηία Γήκνπ Βέξνηαο», ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην
πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η»
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 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.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 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.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α.
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά,
16)
.
Σδήκα,
17)
Δ.Κειεζίδεο,
18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20) Γ.Ππξηλφο,
21)Υ.Σζηνχληαο, 22)Ν.Λαδφπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο, 30)
.ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32) Π.Μνπρηάξε, 33)
Α.πκεσλίδνπ, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36)
Γ.Μειηφπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

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

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Η.Υεηκψλαο,
Υ. Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζαλ νη θ.θ. Π.Μνπρηάξε, Ν.Αγγέινπ, Ν.Λαδφπνπινο,
Β.ηεθαλφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, .ηνπγηάλλνο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Α.ηδεξφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Α.Μαξθνχιεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 15-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξ. 536/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε α) απνδνρήο φξσλ
γηα ηελ ιήςε επελδπηηθνχ ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» θαη β) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ
Γεκάξρνπ.» έγηλε απνδεθηή ε ζχλαςε δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή νδνπνηία Γήκνπ Βέξνηαο», εληαγκέλνπ ζην
πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η», χςνπο 868.000€, ρνξεγνχκελνπ θαηά πνζνζηά 75% απφ πφξνπο
ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη 25% απφ πφξνπο ηνπ Σ.Π & Γ..
Μεηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, εζηάιεζαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Σακείν,
πξνθεηκέλνπ λα καο απνζηαιεί ην ζρέδην ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
Με ην πην πάλσ (2) ζρεηηθφ παξαιήθζεθε ην ζρέδην ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ηελ
ππφκλεζε λα ζηαιεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 278 ηνπ Ν. 3852/10 γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ην
Διεγθηηθφ πλέδξην.
«Άξζξν 278
Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο πκβάζεσλ
«1. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά
ηνπο πξφζσπα, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, ρσξίο Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πνζνχ
άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξνιεπηηθφο έιεγρνο
λνκηκφηεηαο απηψλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ
είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο.» [1] [3]
2.Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ
νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ, ρσξίο Φ.Π.Α., ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ,
δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά, πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο, έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ' χιελ αξκφδην
Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 7
ηνπ π.δ. 774/1980, φπσο ηζρχεη.
3.Ο αξκφδηνο θνξέαο κπνξεί λα δεηεί ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη γηα επί
κέξνπο θάζεηο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζχλαςεο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.
4.Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφ ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Δάλ δελ δηελεξγεζεί ν έιεγρνο
λνκηκφηεηαο ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε.»
Σν ζρέδην ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ δηαβηβάζηεθε ζην αξκφδην θιηκάθην ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Με ηελ αξ. 843/2019 πξάμε ηνπ ηεο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
(θιηκάθηα Δ’, Σ΄ θαη Ε΄) απνθαζίζηεθε φηη:
«Γελ θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ππφ ηνλ φξν πνπ αλαθέξεηαη ζην
ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο.»
Ο φξνο ηνπ ζθεπηηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη αθνξά ζηελ
«πξφζζεηε αζθάιεηα» ηνπ δαλείνπ.
Μεηά ηελ δηαβίβαζε ηεο πξάμεο ηνπ ειεγθηηθνχ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, εζηάιε ην (3) πην πάλσ ζρεηηθφ, κε ην νπνίν παξαθαιείηαη ν Γήκνο λα πξνβεί ζηελ
απνδνρή ηνπ φξνπ 10.2 ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
Δπηζπλάπηεηαη ην ζρέδην ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ.
Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ
ιακβάλνληαο ππφςε ηδηαηηέξσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10, πνπ αθνξνχλ
ζηελ πξφζζεηε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Μειηφπνπινο: Απηή ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα, κέρξη θαη πξηλ
ιίγν θαηξφ ε ρξεκαηνδφηεζε γηλφηαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Μπνξψ λα αληηιεθζψ ηελ
αλαγθαηφηεηα, αιιά γηα πνηνλ ιφγν πεξλάκε ζε απηήλ ηελ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο; Τπάξρνπλ
θάπνηνη φξνη επαρζείο γηα ηνλ Γήκν Βέξνηαο ζε πεξίπησζε πνπ απεληαρζεί ην έξγν απφ ην
πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ»
Γήκαξρνο: Σν έξγν αθνξά ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η». Γηα πνηνλ ιφγν λα
απεληαρζνχλ ηα έξγα; Δίλαη 2 έξγα πνπ ζα ηα ηειεηψζνπκε, γηα πνηνλ ιφγν λα απεληαρζεί; Απηφο
είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα
ηνλ απνδερζνχκε. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε ην αληίζεην.
Μειηφπνπινο: Δκείο σο Λατθή πζπείξσζε φπνηε ηέζεθαλ ζέκαηα κε έξγα πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ηα ςεθίζακε.
ηελ πεξίπησζή καο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ ζέινπκε λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα κελ θεξδίδνπλ νη ηξάπεδεο.
Δίκαζηε ελαληίνλ κφλν γηα ην ζρέδην δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ θη φρη θαηά ηνπ έξγνπ
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ είθνζη ελληά (29) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ.
Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, .Γηακάληεο,
Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.Γέιιαο,
Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο,
Υ.Σζηνχληαο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Κ.Σξνρφπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Κ.Θενδσξίδεο, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο.
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζε θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ Η.Καξαγηάλλεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 15-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 536/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 843/2019 πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
4.- Σα κε αξ. πξση. (0)117541_19/27-11-2019 θαη (0)3766_20/9-1-2020 έγγξαθα ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
5.- Σν ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ζρέδην ζχκβαζεο επελδπηηθνχ δαλείνπ κεηαμχ ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- 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 278
ηνπ λ.3852/2010.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ην ζρέδην ζχκβαζεο επελδπηηθνχ δαλείνπ, κεηαμχ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ θαη ηνπ Γ.Βέξνηαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 868.000,00€, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
«Αγξνηηθή νδνπνηία Γήκνπ Βέξνηαο», ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ
Η».
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 6 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
ηδεξφπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βχδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

