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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 103/2020
Πεξίιεςε
Οξηζκφο κειψλ θαη ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο
δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ κέζσ κεηξψνπ
κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.).
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 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 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

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

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 20ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 5-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/10 (Καιιηθξάηεο) πξνβιέπεηαη φηη:
«1. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο
απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ
δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ.»
χκθσλα κε ην άξζξν 8.(ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 πξνβιέπεηαη φηη:
Άξζξν 221 Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ….
8. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: ….
ε) πλίζηαηαη θαη ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Σερληθψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ
Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.) ην Μεηξψν απηφ εγγξάθνληαη ηερληθνί ππάιιεινη
φισλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη ηεο Βνπιήο
ησλ Διιήλσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ξπζκίδνληαη νη
φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο
θαη ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ, ηα θαζήθνληα ησλ εγγεγξακκέλσλ , ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ηνπο
θαη θάζε άιιν ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαγθαίν ζέκα.
χκθσλα κε ην άξζξν 5.4 Γηελέξγεηα ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ππνπαξάγξαθνο 1 ηεο ππ’
αξηζκ ΓΝ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ, πξνβιέπεηαη
φηη:
1. Πξνυπφζεζε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο είλαη λα έρεη νξηζηεί
δηκειήο ή ηξηκειήο Δπηηξνπή ππαιιήισλ γηα ηελ δηεμαγσγή θιήξσζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε. Ζ αλαζέηνπζα Αξρή /Αλεμάξηεηε αξρή/Βνπιή ησλ Διιήλσλ δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε
ηεο λα νξίζεη κία Δπηηξνπή θαη’ έηνο. Έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη
ηερληθφο ππάιιεινο θαη εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Μεηά απφ ειεθηξνληθφ αίηεκα εγγξαθήο, σο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ.
έρνπλ νξηζηεί νη:
1) Βνπηζηιάο ηέθαλνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη
2) ακνπειίδνπ Παλαγηψηα Πνιηηηθφο Μεραληθφο ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί δηκειήο ή ηξηκειήο επηηξνπή
ππαιιήισλ (έλα κέινο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηελ
δηεμαγσγή θιήξσζεο κέζσ Με.Μ.Δ.Γ γηα ηνλ νξηζκφ νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Γειαδή ην έξγν ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο θιήξσζεο ζα είλαη λα δηελεξγεί δεκφζηα
ειεθηξνληθή θιήξσζε αλά πεξίπησζε, (γηα έξγα, κειέηεο θαη παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), κεηαμχ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Με.Μ.Δ.Γ. (φπσο
απηφ επηθαηξνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ).
Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη εηήζηα δηάξθεηα δειαδή έσο 31/12/2020.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσλ, ε επηηξνπή δηεμαγσγήο θιήξσζεο πξνηείλεηαη λα είλαη δηκειήο
θαη λα ζπγθξνηεζεί φπσο ίζρπε θαη ζην παξειζφλ έηνο δειαδή σο θαησηέξσ:
1) ακνπειίδνπ Παλαγηψηα Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ κε αλαπιεξσηή ηνλ Βνπηζηιά ηέθαλν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ , Πξντζηάκελν ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
2) Αλδξεάδνπ Όιγα Πνιηηηθφ Μεραληθφ ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο –
Κηεκαηνινγίνπ – Πεξηνπζίαο κε αλαπιεξψηξηα ηελ Δπαλζία Σφιηνπ Σνπνγξάθν Μεραληθφ
ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο – Κηεκαηνινγίνπ – Πεξηνπζίαο.
Μεηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, απηή ζα θνηλνπνηεζεί ζηα αλσηέξσ κέιε ηεο επηηξνπήο.
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/10
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2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8.(ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
3. Σελ ππ’ αξηζκ ΓΝ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ
ΤΠΟΜΔΓΗ
4. Σνλ νξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο Με.Μ.Δ.Γ.
Καιείηαη:
Α) Να ζπγθξνηήζεη ηελ δηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θιήξσζεο κε εηήζηα ηζρχ, απφ ηνπο
παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπο ππαιιήινπο θαη
Β) Να νξίζεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ο Γήκαξρνο πξνηείλεη σο Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ηε δεκνηηθή ππάιιειν Παλαγηψηα
ακνπειίδνπ, ΠΔ Πνιηηηθφ Μεραληθφ, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν ηέθαλν
Βνπηζηιά, ΠΔ Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε θαη ηεο
πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 5-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
3.- Σελ κε αξ. πξση. ΓΝ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη 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.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Α) Οξίδεη γηα ην έηνο 2020 ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ κέζσ
κεηξψνπ κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη
παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.), ηνπο θάησζη
δεκνηηθνχο ππαιιήινπο:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Α/Α

Όλνκα

Δπψλπκν

Δηδηθφηεηα

1

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ

ΑΜΟΤΖΛΗΓΟΤ

ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

2

ΟΛΓΑ

ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ

ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Α/Α

Όλνκα

Δπψλπκν

Δηδηθφηεηα

1

ΣΔΦΑΝΟ

ΒΟΤΣΗΛΑ

ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

2

ΔΤΑΝΘΗΑ

ΣΟΛΗΟΤ

ΠΔ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
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Β) Οξίδεη σο πξφεδξν ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ηε δεκνηηθή ππάιιειν Παλαγηψηα
ακνπειίδνπ, ΠΔ Πνιηηηθφ Μεραληθφ, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν ηέθαλν
Βνπηζηιά, ΠΔ Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ.
Γ) πγθξνηεί ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ κέζσ κεηξψνπ κειψλ
επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.), σο εμήο:
1. Παλαγηψηα ακνπειίδνπ, σο πξφεδξνο.
2. Όιγα Αλδξεάδνπ, σο κέινο.
Ζ παξνχζα απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηα κέιε ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο κε επζχλε ηεο
εηζεγήηξηαο ππεξεζίαο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 103 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 1-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

