ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2020 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 338/2020
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος παραίτησης δημοτικού συμβούλου
από μέλος επιτροπής, ορισμός ενός δημοτικού
συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) στην επιτροπή
οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
βρεφονηπιακού
σταθμού
στην
Κυψέλη»
και
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 278/2020 απόφασης του Δ.Σ.
Σήμερα 7 Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-12-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του
Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης,
20)
Κ.Παλουκίδης,
21)
Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Π.Μουχτάρη,
32)Δ.Τσανακτσίδης,
33)
Δ.Ράλλη,
34)
Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Β.Στεφανόπουλος, Κ.Βασιλειάδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Β.Στεφανόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 324/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 325/2020 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος,
Π.Μουχτάρη
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 326/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η.Τσιφλίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 13-10-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το
προηγούμενα έτη ήταν γραμμένο το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»
που εκτελέστηκε με εργολαβία. Η εργολαβία ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Σχετικά με το ανωτέρω έργο η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 25.04.2019 θεώρησε την
τελική επιμέτρηση του έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ’ αριθμόν 606/2019 απόφαση του ενέκρινε το
Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Παραλαβής που είχε συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή
προσωρινής παραλαβής.
Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου. Η επιτροπή
οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 278/28.09.2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από την Όλγα Ανδρεάδου που είναι και πρόεδρος
(Υπάλληλος του Δήμου), τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο (Υπάλληλος του Δήμου) και τον Ιωάννη
Τσαναξίδη (Δημοτικό Σύμβουλο). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 η
οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το
Οικονομική Επιτροπή (προϊσταμένη αρχή).
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία βρισκόταν σε επικοινωνία με την Επιτροπή τον
Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο ώστε να προβούν σε αυτοψία για την οριστική παραλαβή του
έργου.
Στις 12.10.2020, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ιωάννης Τσαναξίδης κατέθεσε την υπ’
αριθμόν 20715/2020 αίτηση του με την οποία δήλωνε την αδυναμία ανταπόκρισης του λόγω
φόρτου εργασίας.
Σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους (αρ. 282/2017),
αναφέρεται ότι γενικά: ‘…..η Επιτροπή ως τριμελής δεν μπορεί να συνεδριάσει μονίμως με τα δύο
εναπομείναντα τακτικά μέλη’ ενώ παράλληλα αναφέρει ότι ‘….η Διοίκηση αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν ενημερώσεως της από τα μέλη αυτά να λαμβάνει υπόψη, μετά από αιτιολογημένη κρίση
θεμελιούμενη στα στοιχεία του οικείου φακέλου του μέλους ή υποβαλλόμενα από αυτά, διάφορα
κωλύματα, αντικειμενικά ή και προσωπικά (π.χ. μετάθεση, ασθένεια, απόσπαση εκτός έδρας,
φόρτος εργασίας κλπ) και να προβαίνει στην αντικατάσταση τους….’
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Να αντικαταστήσει ή μη το μέλος της επιτροπής Ιωάννη Τσαναξίδη με νέο μέλος για
την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην
Κυψέλη»
Β) Να τροποποιήσει ή μη την υπ’ αριθμ. 278/2020 απόφαση του Δ,Σ, ως προς το σκέλος
που αφορά τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου
Γ) Να αποφασίσει για κάθε τι άλλο νόμιμο.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τσαχουρίδης: Προτείνω την αποδοχή του αιτήματος παραίτησης του δημοτικού
συμβούλου Ι.Τσαναξίδη από μέλος της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη»
Τσαναξίδης: Οι λόγοι είναι καθαρά επαγγελματικοί. Έχω λογιστικό γραφείο, δουλεύω
μόνος μου κι ο φόρτος εργασίας αυτήν την περίοδο ήταν τεράστιος και δεν είχα καθόλου χρόνο
για να ενημερωθώ για το θέμα.
Η περίοδος που έρχεται πάλι θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη, αναλογεί μεγάλος όγκος
δουλειάς στα λογιστικά γραφεία και για αυτόν το λόγο ζητώ την αντικατάστασή μου.
Παπαδόπουλος: Αντιλαμβάνομαι το ανθρώπινο κομμάτι, όμως εδώ λαμβάνονται πολιτικές
αποφάσεις κι οι άνθρωποι που κατεξοχήν βάζουν μπροστά το πολιτικό κομμάτι είναι οι άνθρωποι
της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Το είδα άλλωστε και στο προηγούμενο θέμα για τους σεισμούς που ο κ.Τσαναξίδης χωρίς
να λάβει τον λόγο για να μας πει αν είναι ή δεν είναι άρτιο το μνημόνιο, δεν το ψηφίζει.

Εμείς τώρα πρέπει να δεχθούμε πολιτικά ή ανθρώπινα; Εδώ είμαστε πολιτικά όντα. Κρίνω
πως όποιος δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται θα πρέπει να επιτελεί όλα τα καθήκοντά του.
Αν υπερτερεί το ανθρώπινο κι είναι πέρα από τις δυνατότητές του, με αυτά που έχω πει, το
δέχομαι και θα ψηφίσω υπέρ.
Διαμάντης: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Ας υποθέσουμε ότι φεύγει ο
κ.Τσαναξίδης κι έρχεται ο επόμενος και παραιτείται, κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να γίνει η
παραλαβή του βρεφονηπιακού σταθμού για να προχωρήσουμε στις επόμενες κινήσεις.
Εγώ στο συγκεκριμένο θέμα και προκειμένου να δοθεί λύση, αν είναι δυνατή, προτείνω να
συμμετέχω εγώ στην επιτροπή παραλαβής.
Πρόεδρος: Σέβομαι τον κ.Τσαναξίδη, ήμαστε παλιότερα συμμαθητές, αλλά δεν μπορώ να
αποδεχθώ το αίτημά του.
Είναι υποχρέωση όλων μας, αφ ης στιγμής θέτουμε τον εαυτό μας σε αυτήν τη διαδικασία
κι εκλεγόμαστε, θα πρέπει να στερήσουμε τον εαυτό μας από πολλά και να βρούμε λίγο χρόνο για
να ενημερωθούμε και να παραλάβουμε το έργο.
Είμαστε όλοι φορτωμένοι επαγγελματικά, κανείς δεν έχει ελεύθερο χρόνο, κατά συνέπεια
θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία.
Δυστυχώς, όσο κι αν καταλαβαίνω τον φόρτο εργασίας, όσο κι αν καταλαβαίνω τον
άνθρωπο Γιάννη Τσαναξίδη, δεν μπορώ να δεχτώ το αίτημά του.
Τσανακτσίδης: Τυχαίνει να μένω κοντά στο έργο και μια μέρα είδα τον μηχανικό του
Δήμου με κάποιους άλλους ανθρώπους. Το κτίριο ήταν ανοικτό, φαινόταν το υπόγειο…
Πρόεδρος: Το θέμα μας δεν είναι αυτό…
Τσανακτσίδης: Το θέμα είναι ότι αν είχα κληθεί κι εγώ να παραλάβω ένα τέτοιο έργο, την
ίδια στάση με τον κ.Τσαναξίδη θα κρατούσα…
Πρόεδρος: Μπορεί να πάει και να γράψει τις παρατηρήσεις του.
Τσανακτσίδης: Πριν γίνει η παραλαβή έγινε το μπάζωμα, έχω φωτογραφίες.
Πρόεδρος: Ως μέλος έχεις την υποχρέωση να ενημερωθείς και να παραλάβεις,
οποιαδήποτε αντίρρηση μπορεί να σημειωθεί, δεν αρνείσαι τη συμμετοχή, εδώ είναι η αντίρρησή
μου. Κάθε έργο έχει ιδιαιτερότητες, οποιαδήποτε αντίρρηση σημειώνεται κι εκεί τελειώνει,
παραλαμβάνουμε όμως το έργο, με επιφύλαξη ή όχι. Από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε αυτήν τη
θέση είναι υποχρέωσή σου.
Λυκοστράτης: Από ότι θυμάμαι μέχρι τώρα δεν κάναμε καμία φορά δεκτή την παραίτηση
δημοτικού συμβούλου από επιτροπή παραλαβής. Για ποιον λόγο να το κάνουμε τώρα; Οφείλουμε
να κάνουμε τον έλεγχο και να παραλάβουμε με όποιες παρατηρήσεις έχουμε, από την στιγμή που
έχουμε κληρωθεί στην επιτροπή παραλαβής.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών
Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Χ.Τσιούντας
Υπέρ της εισήγησης και της πρότασης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος,
Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Κ. Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος,
Θ.Κορωνάς, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Κ.Βασιλειάδης, Δ.Πυρινός,
Ν.Λαζόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Λαζαρίδης, Β.Λυκοστράτης,
Κ.Παλουκίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Ε.Κελεσίδης
Πρόεδρος: Το αίτημα παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Ι.Τσαναξίδη από μέλος της
επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη»
γίνεται αποδεκτό.
Από την κλήρωση κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος, κληρώθηκε η δημοτική
σύμβουλος Α.Συμεωνίδου ως τακτικό μέλος της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη».
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-10-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη.

2.- Την υπ’ αριθ. 278/2020 απόφαση της Ο.Ε.
3.- Την με αρ. πρωτ. 20715/12-10-2020 αίτηση του δημοτικού συμβούλου Ι.Τσαναξίδη
4.- Την υπ’ αριθ. 282/2017 γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου του Κράτους
5.- Την με αρ. πρωτ. 25304/3-12-2020 ανακοίνωση-κλήρωση για την ανάδειξη αιρετού μέλους
στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην
Κυψέλη».
6.- Τα από 7-12-2020 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μέλους που θα
συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού
σταθμού στην Κυψέλη».
7.- Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπ. Δ/κής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και
184 του ν.4635/2019, των άρθρων 73 και 75 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
136 του Ν.4070/2012, καθώς και του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987, όπως αναδιατυπώθηκε από
το άρθρο 61 του Ν.4257/2014
Αποφασίζει
Ι) Κατά Πλειοψηφία: Αποδέχεται το αίτημα του δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Τσαναξίδη
και την παραίτησή του από μέλος της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη»
ΙΙ) Ομόφωνα: Α) Ορίζει (κατόπιν κλήρωσης), ως τακτικό μέλος στην επιτροπή οριστικής
παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη» τη δημοτική
σύμβουλο Άννα Συμεωνίδου
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 278/2020 απόφασής του, περί Ορισμού ενός
Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής
του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη» και ειδικότερα την
αντικατάσταση των παραγράφων Α΄ και Γ΄, ως εξής:
«Α) Ορίζει (κατόπιν κλήρωσης), ως τακτικό μέλος στην επιτροπή οριστικής παραλαβής
του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη» τη δημοτική σύμβουλο Άννα
Συμεωνίδου.
Γ) Ορίζει τα μέλη και συγκροτεί την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη», ως εξής:
1. Όλγα Ανδρεάδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος.
2. Άννα Συμεωνίδου, δημοτική σύμβουλος, ως μέλος.
3. Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως μέλος».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 278/2020 απόφαση του Δ.Σ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 338 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Κελεσίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-12-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

