ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 709/2001
Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία
(Υποέργο Α)».
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-12-2001 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 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
706/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Ουρσουζίδης, Σ. Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Ε.
Σοφιανίδης, Γ. Μανακούλης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-11-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Με την υπ' αριθμ. 6027/2001 αίτησή του ο Ηλίας Μπαλλής Ε.Δ.Ε. ζητά
παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2001 για το έργο ''Ενδοδημοτική οδοποιϊα''
Υποέργο Α, επειδή αυξήθηκαν οι ποσότητες των εργασιών σύμφωνα και με τον 1ο
ανακεφαλαιωτικό πίνακα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Με 3 σειρές εισηγητικό δίνετε παράταση ενός έργου;
Θέτω τις εξής ερωτήσεις: 1)Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου; 2)Πότε
έγινε η έναρξη του έργου και πότε τελειώνει αυτό; 3)Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση
προβλέπονταν κάποιοι δρόμοι. Αντί αυτών των δρόμων έγιναν άλλοι δρόμοι; Ποιος
το αποφάσισε; Υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής Εργοχωρίου για
κάποιους δρόμους, οι οποίοι στην τεχνική έκθεση δεν φαίνονται. 4)Είναι αλήθεια ότι
αμέσως μόλις έγινε το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στο Εργοχώρι, έπεφτε
άσφαλτος; Ποιος μας διασφαλίζει την ποιοτική κατασκευή του έργου;
Λελεκάκης: Τα ερωτήματα αυτά του κ. Σκουμπόπουλου έπρεπε να ακουστούν
στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. όταν συζητήσαμε τον Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα. Προφανώς ο κ. Σκουμπόπουλος δεν είχε ενημερωθεί και ήρθαν τα
ερεθίσματα μετά.
Ζητάνε 20 μέρες προθεσμία για να κλείσει το έργο. Η ενδοδημοτική οδοποιία
προέβλεπε μία σειρά δρόμων κατά τη δημοπράτησή της. Δεν θα γίνει η οδός Ομήρου
διότι δεν ήταν έτοιμη ιδιοκτησιακά και γιατί η θέση που έπρεπε να κατασκευασθεί η
οδός αυτή έβγαζε ένα πολύ μεγάλο κοστολόγιο. Δεν θα γίνει ένα τμήμα της οδού
Σοφίας, γιατί τα περισσότερα τοιχεία που είχαν προβλεφθεί έγιναν από εργολάβους
οικοπέδων που δόθηκαν αντιπαροχή.
Από εκεί και πέρα είχαμε έναν προϋπολογισμό και ένα χρηματικό ποσό, όπου
έπρεπε να πούμε ή να κάνουμε κάποιους άλλους δρόμους και φεύγουν πίσω τα
χρήματα ή έπρεπε να καλύψουμε το πλαφόν των τ.μ. του ασφαλτικού που προέβλεπε
το έργο.
Στο Εργοχώρι έγιναν όσοι δρόμοι είχαν ολοκληρωμένα δίκτυα και όσοι ήταν
έτοιμοι για να πέσει το ασφαλτικό. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων ήταν
αναμενόμενες. Δεν γίνεται να κάνουμε όλους τους δρόμους του Εργοχωρίου μαζί. Το
Εργοχώρι έχει ένα δίκτυο 20χλμ. Κάνουμε με επιλογή τους κεντρικούς δρόμους και
μία σειρά δρόμων ξεκινώντας από την οδό Καλής Παναγιάς και μπαίνοντας στον
συνοικισμό.
Δήμαρχος: Θα συμφωνήσω με την άποψη που θα εκφράσει ο κ.
Σπουμπόπουλος και την προτείνω.
Σκουμπόπουλος: Και βέβαια θα δοθεί παράταση χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.
Όμως δεν πρέπει να ενημερωθούμε για το θέμα; Ποιος αποφάσισε την αλλαγή του
δρόμου; Εσείς και όχι το Δ.Σ.
Λελεκάκης: Μην παραποιείτε αυτά που λέω κ. Σκουμπόπουλε.
Σκουμπόπουλος: Εσείς παραποιείτε.
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ όχι διάλογο. Υπάρχουν τοποθετήσεις;
Σκουμπόπουλος: Δεν θα συνεχίσω άλλο. Συμφωνώ.
Δήμαρχος: Τόση ώρα μιλάμε για να συμφωνήσουμε στο τέλος…;
Σκουμπόπουλος:Σας παρακαλώ κ. πρόεδρε, προστατέψτε μας.

Δήμαρχος: Εάν ένα θέμα δεν αρέσει σε κάποιον κάνει παρέμβαση. Αυτό δεν
μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει να αποβάλλεται από την αίθουσα, για 10 λεπτά,
όταν ένας σύμβουλος διακόπτει αυτόν που έχει πάρει το λόγο.
Πρόεδρος: Όποιος έχει το δικαίωμα να τοποθετείται θα πρέπει και να ακούει.
Δεν μπορούν να εφαρμόζονται αστυνομικά μέτρα. Παρακαλώ να συμμορφωθείτε.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-11-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε.
Λελεκάκη.
2.- Την υπ΄ αρ. 6027/2001 αίτηση του Ηλία Μπαλλή Ε.Δ.Ε. με την οποία ζητάει την
παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 31-12-2001.
3.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι αυξήθηκαν οι ποσότητες των εργασιών
σύμφωνα και με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
4.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ.
3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς
και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου
«Ενδοδημοτική Οδοποιία (Υποέργο Α)» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 709 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
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