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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/ 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης 204
Αρ.Πρωτ. 20861/30-10-2014

Περίληψη
Παραλαβή Επιβλέψεων µελετών της πρώην ΤΥ∆Κ από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Χαλκηδόνος

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29/10/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 µ.µ. προσεκλήθη σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Χαλκηδόνος ύστερα από την µε αρ.πρωτ.20535/24-10-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Κοσκινά Ευρυσθένη που επιδόθηκε σε καθένα από τους συµβούλους, σύµφωνα µε διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών, βρέθηκαν:

Παρόντες
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΜΗΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΣΜΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-∆ΑΝΑΗ
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

23)
24)
25)
26)
27)

ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΗΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΟΥΛΓΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

28)
29)

ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΫΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Απόντες
1)
2)
3)
4)

ΠΑΡΑΛΥΚΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ – λόγω ασθένειας
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος κος Τσουκνιδάς Ιωάννης
Επίσης κλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των ∆ηµ. Και Τοπ. Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν:
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Αγ. Αθανασίου, Γανιτίδης Σάββας
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Αδένδρου, Μυλωνάς Μιχαήλ
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελεούσας, Μπλούκος Βασίλειος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Προχώµατος, Σαρηµιχαηλίδης Αντώνιος
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγχιάλου, Ναρλής Ιώαννης
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Βαλτοχωρίου, Μίγκας Νικόλαος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Χαλκηδόνας, Μητσάκης Αθανάσιος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Γέφυρας, Ευσταθιάδης Λουκάς
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Μ.Μοναστηρίου, Μετλάρης Αθανάσιος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Κουφαλίων, Παπαχριστούδης Κων/νος
Οι Πρόεδροι των υπολοίπων ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα
Επίσης στην συνεδρίαση παρέστη και ο αναπληρωτής Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου κος Κωτούλας Χρήστος.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κος Κοσκινάς Ευρυσθένης κήρυξε την έναρξη της ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης παρουσία και της
δηµοτικής υπαλλήλου Γεωργιάδου Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.
Στην συνέχεια, ενηµέρωσε το σώµα ότι το 19ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της µε
αρ.23/2010 µελέτης για το έργο «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου και κατασκευή βοηθητικού
γηπέδου στο ∆.∆.Βαθυλάκκου» αποσύρεται.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 9ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο «Παραλαβή Επιβλέψεων µελετών της πρώην
ΤΥ∆Κ από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χαλκηδόνος» και έθεσε υπόψη των δηµοτικών συµβούλων:
 την από 10/10/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας



την Μελέτη αστικών οδών και δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης ∆.∆. Χαλκηδόνας (Αρ. µελ. 223/2009
Αρ. έργου 38/2010)
Μελέτη δικτύου οµβρίων και ακαθάρτων του ∆.∆. Χαλκηδόνας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του
∆.∆. Χαλκηδόνας και των βοθροληµάτων των λοιπών ∆.∆. (Αρ. µελ. -------- Αρ. έργου 172/2005).

Στην συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων κος Μανάκης Αλέξανδρος εισηγήθηκε το θέµα και είπε ότι: «Στην
εγκύκλιο 26/1228/14-3-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , § Β.2.Β ,
αναφέρεται ότι :
«Σε συνεχιζόµενες δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 ∆ήµων, διευθύνουσα υπηρεσία
των οποίων ήταν η Τ.Υ.∆.Κ. και οι οποίοι µετά τη συνένωση αποκτούν τεχνική υπηρεσία µε επάρκεια, αυτοί δύνανται να
ζητήσουν από το ∆ήµο της έδρας του Νοµού να ολοκληρώσουν τις συµβάσεις αυτές µε διευθύνουσα υπηρεσία τη δική
τους τεχνική υπηρεσία. Η αλλαγή της διευθύνουσας υπηρεσίας γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
οικείου ∆ήµου. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των φακέλων των ανωτέρω συµβάσεων γίνεται από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου της έδρας του Νοµού προς τη τεχνική υπηρεσία του οικείου ∆ήµου».
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Μετά τα παραπάνω, λαµβάνοντας υπόψη και το αριθ.68135/οικ.4982/12-9-σχετικό έγγραφο της ∆/νσης κατασκευών
Αρχιτεκτονικών έργων του ∆ήµου Θεσ/νίκης(περί συνταξιοδότησης του επιβλέποντα και έλλειψης αντίστοιχου µηχανικού
για αντικατάστασή του από την υπηρεσία) και δεδοµένου ότι η ΤΥ∆Κ ήταν διευθύνουσα υπηρεσία των έργων, µελετών
και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 µόνο του πρώην ∆ήµου Χαλκηδόνας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του ∆.Σ. για αλλαγή
της διευθύνουσας υπηρεσίας για τις παρακάτω συνεχιζόµενες µελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο εκπόνησης:
1.

Μελέτη αστικών οδών και δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης ∆.∆. Χαλκηδόνας (Αρ. µελ. 223/2009 Αρ.
έργου 38/2010)

2.

Μελέτη δικτύου οµβρίων και ακαθάρτων του ∆.∆. Χαλκηδόνας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του
∆.∆. Χαλκηδόνας και των βοθροληµάτων των λοιπών ∆.∆. (Αρ. έργου 172/2005).

Εισηγούµαστε η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου µας να παραλάβει τους φακέλους των παραπάνω µελετών και να εκτελέσει
τις διαδικασίες που αποµένουν, από την πλευρά της διευθύνουσας υπηρεσίας για να ολοκληρωθούν αυτές. »
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ∆.Σ. κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το δηµοτικό συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου, καθώς και:





την από 10/10/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
την εγκύκλιο 26/1228/14-3-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης § Β.2.Β
τις διατάξεις του Ν.3316/2005
το αριθ.68135/οικ.4982/12-9-σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου
Θεσ/νίκης(περί συνταξιοδότησης του επιβλέποντα και έλλειψης αντίστοιχου µηχανικού για αντικατάστασή του από την
υπηρεσία

 Το γεγονός ότι ο νέος Καλλικράτειος ∆ήµος Χαλκηδόνος διαθέτει τεχνική υπηρεσία µε επάρκεια

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αλλαγή της διευθύνουσας υπηρεσίας, από την ΤΥ∆Κ (που ήταν η διευθύνουσα υπηρεσία των µελετών
του Ν.3316/2005 µόνο του πρώην ∆ήµου Χαλκηδόνας) στον ∆ήµο Χαλκηδόνος, λόγω ότι ο νέος Καλλικράτειος ∆ήµος
Χαλκηδόνος διαθέτει τεχνική υπηρεσία µε επάρκεια, για τις συνεχιζόµενες µελέτες, που εµπίπτουν στις διατάξεις του
Ν.3316/2005 ∆ήµων, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο εκπόνησης, όπως παρακάτω:
1.
2.

Μελέτη αστικών οδών και δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης ∆.∆. Χαλκηδόνας (Αρ. µελ. 223/2009
Αρ. έργου 38/2010)
Μελέτη δικτύου οµβρίων και ακαθάρτων του ∆.∆. Χαλκηδόνας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του
∆.∆. Χαλκηδόνας και των βοθροληµάτων των λοιπών ∆.∆. (Αρ. έργου 172/2005).

Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των φακέλων θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία της έδρας του Νοµού προς την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 204/2014
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

