ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 40/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο
«Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ
ζε Υ.Τ.Σ.Α».
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη 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 31-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. 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 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβόπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξόπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλόο,
19)Υ.Σζηνύληαο, 20)Ν.Λαδόπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29)
Κ.Σξνρόπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηόπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

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

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο

ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεύσλ αληηπξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 10-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνβιέπεηαη όηη: «Σν
πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη από ην αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν κε απόθαζή
ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα
κεγαιύηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε
γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα».
ύκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄
87/7.6.2010): «Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν,
εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ
ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ». Δπνκέλσο, ην
Γεκνηηθό πκβνύιην, σο όξγαλν δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ, έρεη γεληθή αξκνδηόηεηα θαη
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., εθηόο από ηα ζέκαηα
πνπ, βάζεη ξεηήο δηάηαμεο, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ ινηπώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο πξνέβε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ Δ Υ.Τ.Σ.Α.», ζπλνιηθνύ πνζνύ 19.998,72
€ κε ΦΠΑ 24%.
Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2019, έγηλε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή
πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ. 97/2019 (ΑΓΑ : Ω7ΠΤΩ9Ο-Ζ3Κ) απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ε νπνία ζπλέηαμε ην από 10-01-2020πξσηόθνιιν παξαιαβήο.
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’)Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
β) ην από 10-01-2020πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2019.
Καιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ πξσηνθόιινπ
παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ
Δ Υ.Τ.Σ.Α.», γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2019.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ ςήθηζαλ
όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 10-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 97/2019 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σν από 10-1-2020 πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 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 Οκόθσλα
Δγθξίλεη ην από 10-1-2020 πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά
ππνιείκκαηνο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζε Υ.Τ.Σ.Α» γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2019, πνπ
εθηειέζηεθε από ηελ εηαηξία «ΓΗΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.» κε απεπζείαο αλάζεζε θαη ε δαπάλε ηεο
αλήιζε ζην πνζό ησλ 1.373,93€ κε ΦΠΑ.

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 40 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γημήηριος Πσρινός
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
Υ.
Α.
Η.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Κεραΐδεο
Σζαπξάλεο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 11-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

