ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 63/2001
Περίληψη

Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και έκθεσης
πεπραγμένων έτους 1999 της δημοτικής
επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας «Ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Σήμερα 29 Ιανουαρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με
ημερομηνία 25-1-2001 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
M. Σουμελίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Ε. Λευκοπούλου
3. Δ. Ταχματζίδης
Γ. Μανακούλης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. K. Aσλάνογλου
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Πάρεδροι
8. Δ. Πέτκος
-------9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 42/2001
13. Γ. Ουρσουζίδης
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.
14. Ν. Χαμαλής
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 43/2001 απόφασης
15. Σ. Γεωργιάδης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Π. Αγαθαγγελίδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Σ.
17. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο δημ.
πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
18. Α. Κεσίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 44/2001 απόφασης
19. Α. Ταραλάς
αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κεσίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.
20. Χ. Σκουμπόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 45/2001 απόφασης
21. Χ. Γεωργιάδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Κ. Κόλβατζης, Π.
22. Β. Γιαννουλάκης
Αγαθαγγελίδης.
23. Σ. Παναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 63/2001 απόφασης
24. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
25. Θ. Σιδηρόπουλος
26. Ε. Σοφιανίδης
27. Ι. Ακριβόπουλος
28. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
29. Ε. Κουκουρδής
30. Π. Αγαθαγγελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-12-2000 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας "Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ" με την αριθ. 28/2000 απόφασή του
ενέκρινε τον ισολογισμό, απολογισμό εσόδων-εξόδων και την έκθεση πεπραγμένων
έτους 1999.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 282 του ΔΚΚ το Δημοτικό
Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της επιχείρησης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ να εγκρίνει ή όχι τον
ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της παραπάνω επιχείρησης.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την έκθεση πεπραγμένων,
τον απολογισμό και τον ισολογισμό έτους 1999 της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πέτκος :Ο Ήφαιστος λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια. Αποτελεί την αιχμή του
δόρατος μαζί με την τεχνική υπηρεσία, ως προς την υλοποίηση του τεχνικού
προγράμματος.
Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου, της Δημοτικής
Επιχείρησης "Ηφαιστος" και της ΔΕΥΑΒ, σύμφωνα με την οποία δίνεται
δυνατότητα στην Δημοτική Επιχείρηση, να αξιοποιεί τόσο το εργατοτεχνικό, όσο και
το επιστημονικό δυναμικό κατά τον καλύτερο τρόπο.
Έχει παραχωρηθεί από τον Ήφαιστο στο Δήμο , επιστημονικό δυναμικό, το
οποίο προέβει στη σύνταξη μελετών που αφορούσαν την υλοποίηση του τεχνικού
προγράμματος. Φέτος του έχουν ανατεθεί μελέτες για το πρόγραμμα "Ελλάδα 2004".
Επίσης οι μηχανικοί του Ηφαίστου, έχουν εκπονήσει μία σειρά μελετών του
προγράμματος ΕΠΤΑ. Ήδη ο Ήφαιστος μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει και
αποκαταστήσει τον παραδοσιακό οικισμό της Κυριώτισσας και της Μπαρμπούτας.
Έχει αποπερατωθεί πλήρως το κτίριο Μπέκα, ιδιοκτησίας του Δήμου και ήδη
παραδόθηκε για χρήση. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο κτίριο Αναστασίου, όπου θα
στεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Το κτίριο τουριστικής προβολής και
ενημέρωσης, πρώην Μπόζογλου, ήδη βρίσκεται στην τελική φάση. Έχει ξεκινήσει η
ανάπλαση των παρόχθιων ζωνών της κοίτης Τριποτάμου, και οι εργασίες των
κυψελών παραδοσιακών τεχνών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης.
Ο Ήφαιστος εκπαίδευσε το έτος 1999, 30 άτομα στις παραδοσιακές τέχνες.
Ήδη με την παραπάνω προγραμματική σύμβαση θα δοθεί η δυνατότητα στην
επιχείρηση, να βοηθήσει ακόμα περισσότερο το Δήμο στην υλοποίηση του τεχνικού
προγράμματος. Επίσης, έχει αποκτήσει μία εμπειρία και μπορεί να παραδώσει
εργατοτεχνίτες στην αγορά εργασίας.
Σκουμπόπουλος :1)Τι αφορά το κονδύλιο αμοιβής τεχνικού συμβούλου ποσού
25 εκ. στο σκέλος των εσόδων; Αντίστοιχο ποσό δεν είδα στο σκέλος των εξόδων.
Ποιος είναι αυτός ο τεχνικός σύμβουλος; Προσλήφθηκε; Πως; Πότε πληρώθηκε και
πως;
2)Στις τακτικές αποδοχές του προσωπικού, δεν μας λεει ο συντάκτης πόσοι
είναι οι εργαζόμενοι και τι ειδικότητες έχουν.
3)Αμοιβές και έξοδα τεχνικών, 10 εκ. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες μηχανικοί;
Πόσα χρήματα κόστισε η αμοιβή τους; Πόσα πήρε ο καθένας;
4)Αμοιβές και έξοδα μελετητών, 9,935 εκ. Το ίδιο.
5)Αμοιβές και έξοδα για τοπογραφικές μελέτες. Γίνονται και μελέτες σε
ιδιώτες τεχνικούς; Πως ανατίθενται;

6)Μελέτη, επίβλεψη ηλεκτρομηχανικών κυψελών. Ποιοι είναι αυτοί; Γιατί
δεν αναγράφονται;
Πέτκος :Οι αμοιβές τεχνικού συμβούλου, περιλαμβάνουν τις αμοιβές των
προσληφθέντων στο πολιτιστικό κέντρο, που χρηματοδοτήθηκαν από το ίδιο το έργο.
Είναι ο κ. Καπανίδης.
Δήμαρχος :Ο Ήφαιστος, με απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του
Υπουργείου Εσωτερικών, ορίστηκε ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Βέροιας, για
το έργο της κατασκευής του Χώρου Τεχνών, με αμοιβή που προβλεπόταν και
πληρωνόταν από το έργο και είχε συνολικό ποσό 60 εκ. Ορθά λοιπόν γράφεται στο
σκέλος των εσόδων, η εκταμίευση, που έλαβε χώρα το έτος 1999. Τα 25 εκ., τα
εισέπραξε ο Ήφαιστος ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου για το συγκεκριμένο έργο,
και πληρώθηκαν εξ΄ολοκλήρου από το Β΄Κ.Π.Σ.
Σ΄ότι αφορά ποιοι απασχολήθηκαν, το Δ.Σ. είχε καθορίσει με την περασμένη
του σύνθεση, ποιοι θα είναι αυτοί. Ήταν οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Καπανίδης,
Αδαμίδης και Τρομπούκης, με αμοιβή περίπου 5 εκ. ο καθένας.
Πέτκος :1)Δεν αναφέρεται το ωρομίσθιο προσωπικό, αλλά συνολικά.
2)Αμοιβές και έξοδα τεχνικών. Περιλαμβάνονται οι αμοιβές που πήραν οι
συγκεκριμένοι τεχνικοί για το συνεδριακό κέντρο.
3)Τοπογραφικές μελέτες. Ο Ήφαιστος ανέθεσε κάποιες τοπογραφικές μελέτες
σε ιδιώτες για την κοίτη του Τριποτάμου.
4)Μελέτη επίβλεψη κυψελών, τα 2 εκ. είναι υπόλοιπα που έπρεπε να δοθούν
στον κ. Σιδηρόπουλο για την μελέτη που συνέταξε.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Εύχομαι στον κ. Παναγιωτίδη ταχεία ανάρρωση και
συγχαρητήρια για την άρτια απεικόνιση των στοιχείων, εκτός των 2-3 σημείων που
ανέφερα και που πρέπει να αναγράφονται πιο αναλυτικά για να σχηματίζουμε
καλύτερη γνώμη. Πρώτη φορά είδα έκθεση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές
διαχειριστικού ελέγχου χωρίς να αναγράφουν ποσά.
Δεν συμφωνώ με τον απολογισμό στα εξής σημεία: Στη διαμόρφωσηανάπλαση παρόχθιων ζωνών, για τα 25 εκ., που δόθηκαν στον Ήφαιστο, ως αμοιβή
τεχνικού συμβούλου, γιατί τα λεφτά αυτά πήγαν κάπου αλλού και για τα έξοδα των
επιβλεπόντων μηχανικών που δόθηκαν, για το συνεδριακό κέντρο. Όσον αφορά τα
άλλα τον εγκρίνουμε.
Κουρουζίδης :Συγχαρητήρια στην πρώην και στη σημερινή διοίκηση που
μπόρεσε να ανταποκριθεί σωστά.
Λελεκάκης :Θα ψηφίσω τον απολογισμό. Ο Ήφαιστος εκτελεί ένα μεγάλο
έργο στην πόλη. Είναι ένα εργαλείο από το Δήμο. Εκτελεί ιδιαίτερα και δύσκολα
έργα. Η κοίτη του Τριποτάμου, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε
γιατί θα αναδείξει την πόλη.
Μας λείπουν τοπογραφικά υπόβαθρα από 62 έργα. Ο ένας τοπογράφος που
υπάρχει, είναι αδύνατον να ολοκληρώσει όλα αυτά τα έργα. Από τον Απρίλιο που
ξεκινάει η κατασκευή των έργων, τον χρησιμοποιούν και σαν εφαρμοστή σε κάθε
τεχνικό έργο που γίνεται. Θα προκύψει λοιπόν ανάγκη να δώσουμε κάποιες δουλειές
σε ιδιωτικά γραφεία στην πόλη, προκειμένου να συνταχθούν όλες αυτές οι μελέτες.
Δήμαρχος :Ο Ήφαιστος είναι ίσως η μοναδική δημοτική επιχείρηση, που έχει
τα εξής χαρακτηριστικά: 1)Δεν βαραίνει οικονομικά το Δήμο. Αποτελεί μία
επιχείρηση, η οποία προσφέρει πολλά στο Δήμο με τη μορφή σύνταξης μελετών,
διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και κατασκευής έργων. Θυμηθείτε ότι ένα
σημαντικό κομμάτι της πεζοδρόμησης στην οδό Ιπποκράτους και Πρ. Ηλία , έγινε με
αποκλειστική δαπάνη από τα κέρδη του Ηφαίστου.
2)Εφαρμόζει κοινοτικά κυρίως προγράμματα.

3)Έχει αποκτήσει υψηλή εξειδίκευση στην αποκατάσταση των παραδοσιακών
κτιρίων και στις αναπλάσεις.
4)Οι εργαζόμενοι του Ηφαίστου, έμαθαν τεχνική, που αποτέλεσε για πολλούς
εφόδια να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας.
Σκουμπόπουλος : Εγκρίνουμε τον ισολογισμό. Δεν εγκρίνουμε τον
απολογισμό.
Πρόεδρος: Εγκρίνεται ο ισολογισμός;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοί εγκρίνουν τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης,
Δ. Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Κ. Γκαβαισές, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Σ. Γεωργιάδης, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α. Ταραλάς, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή.
Πρόεδρος: Ποιοί δεν εγκρίνουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-12-2000 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό έτους 1999 της
δημοτικής επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
3.- Την με αριθ. 28/2000 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης με την οποία εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων, ο απολογισμός και ο
ισολογισμός της επιχείρησης έτους 1999.
4.- Το από 24-11-2000 πιστοποιητικό έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών
της παραπάνω επιχείρησης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 282 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει
Εγκρίνει: α) Κατά Πλειοψηφία τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων
και β) Ομόφωνα τον ισολογισμό έτους 1999 της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών
Έργων Δήμου Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ο οποίος εμφανίζει σύνολο ενεργητικού δρχ.
133.291.126 και σύνολο παθητικού δρχ. 133.291.126.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 63 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Βαφείδης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-2-2001
Ο Δήμαρχος
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