ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 396/2006

Επανέγκριση
αυτεπιστασία.

Περίληψη
εκτέλεσης
έργων

με

Σήμερα 10 Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-7-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
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Μ.
Θ.
Γ.
Χ.
Μ.
Χ.
Σ.
Β.
Κ.
Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Α.
Α.
Η.

Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

Aπόντες
Α.
Χ.
Σ.
Κ.
Γ.

Γκαμπέσης
Ντόβας
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, και αποχώρησαν
οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ. Δάσκαλος, Κ. Μιχαηλίδης, Π.
Ποταμόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 336/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ.
Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης, Κ. Μιχαηλίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 337/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.338 /2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Η.
Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2006 απόφασης αποχώρησε η
κ. Χ. Ουσουλτόγλου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2006 απόφασης προσήλθε η
κ. Χ. Ουσουλτζόγλου.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 363/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 368/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2006
περιλαμβάνονται τα έργα:
1.- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ με πίστωση 20.000,00 € και προϋπολογισμό 23.000,00 € και
Κ.Α. 30/7323.007.
Η υπ΄ αριθμόν 53/06 μελέτη του έργου και η εκτέλεση με αυτεπιστασία
εγκρίθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄ αριθμόν 240/06 απόφαση.
2.- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΦΩΤ.
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ με πίστωση 50.000,00 € και προϋπολογισμό
77.700,00 € και Κ.Α. 30/7323.014.
Η υπ΄ αριθμόν 64/06 μελέτη του έργου και η εκτέλεση με αυτεπιστασία
εγκρίθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄ αριθμόν 243/06 απόφαση.
3.ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΟΔΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ με πίστωση 15.000,00 € και προϋπολογισμό 23.000,00 € και Κ.Α.
30/7323.015.
Η υπ΄ αριθμόν 31/06 μελέτη του έργου και η εκτέλεση με αυτεπιστασία
εγκρίθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄ αριθμόν 244/06 απόφαση.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ΠΔ 171/87 για «Οργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε έργα των ΟΤΑ….», η απόφαση για όλες τις
περιπτώσεις εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και
εφόσον πρόκειται για έργο, του οποίου η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε ποσό
μεγαλύτερο από τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000 δρχ.) απαιτείται και γνωμοδότηση
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων. Μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή
του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνονταν χωρίς την πρωθύστερη γνωμοδότηση του
Ν.Σ.Δ.Ε., η οποία ζητούνταν εκ των υστέρων από τη Δνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ν. Ημαθίας της Περιφέρειας στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε η γνώμη του Ν.Σ.Δ.Ε. για τα παραπάνω έργα και
το οποίο με το 8ο πρακτικό του γνωμοδότησε αρνητικά ως προς τις ομάδες εργασιών
οδοστρωσίας και ασφαλτικών να εκτελεστούν με αυτεπιστασία.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΕΔ2α/01/22/ΦΝ.294/86, ερμηνευτική του ΠΔ
609/85, «….Η απόφαση για τυχόν εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία λαμβάνεται
με πλήρη τεκμηρίωση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων των αναγκών και της
δυνατότητας του φορέα κατασκευής του έργου….».
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Π.Δ. 609/85 «4. Από τις διατιθέμενες για το
έργο πιστώσεις καταβάλλονται τα ημερομίσθια…. η αξία των υλικών…. τα
μισθώματα μηχανημάτων…. οι αμοιβές παροχής εργασιών…. και το αντάλλαγμα
για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα)».
Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας έχει πλήρως μελετήσει και
τεκμηριώσει τα τεχνοοικονομικά στοιχεία των έργων. Τα παραπάνω έργα
εναρμονίζονται γενικά με τις οδηγίες της εγκυκλίου αλλά και οι εργασίες που
αναφέρονται περιοριστικά στην εγκύκλιο είναι μόνο ενδεικτικές.
Ο Δήμος Βέροιας μετά από δημόσιο διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 28/80 (περί προμηθειών των Ο.Τ.Α.) προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης διαφόρων μηχανημάτων οδοποιίας και οδοστρωσίας, συμβάσεις
προμηθειών υλικών οδοστρωσίας και ασφάλτου αλλά και πλήρης κατασκευής
ασφαλτοτάπητα (φατούρα).
Συμπερασματικά, η τεχνική υπηρεσία Δήμου Βέροιας ακολουθώντας φυσικά
τις νόμιμες διαδικασίες, έχει την ικανότητα κατασκευής υποβάσεων, βάσεων και
ασφαλτικών στρώσεων οδοποιίας αλλά και διαθέτει και τα κατάλληλα μηχανήματα
και χειριστές.

Αυτό είναι και το νόημα της παρ. γ του άρθρου 11 του ΠΔ 171/87 για
«όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε έργα των ΟΤΑ…», όπου
προβλέπεται ότι ο Δήμος επιτρέπεται να εκτελέσει έργα με αυτεπιστασία, εκτός των
άλλων περιπτώσεων και όταν απλά και μόνο διαθέτει δική του επαρκή Τεχνική
Υπηρεσία.
Μετά από αυτά καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ή όχι την
επανέγκριση εκτέλεσης όλων των ομάδων εργασιών των έργων με αυτεπιστασία,
συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, για τις οποίες
γνωμοδότησε αρνητικά το Ν.Σ.Δ.Ε., με βάση την φύση των υπό εκτέλεση εργασιών
και την διάρθρωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Τσιάρας: Εμμένουμε στην πάγια θέση μας για μη έγκριση εκτέλεσης των
έργων με αυτεπιστασία.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Τσιάρα;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Παπαστεργίου, Α.
Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου;
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε.
Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά,
Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Τις με αριθ. 53, 64 & 31/2006 μελέτες του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Τις αριθ. 240, 243 και 244/06 προγενέστερες αποφάσεις του, με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση των παραπάνω έργων με αυτεπιστασία.
4.- Το αριθ. 8/1-6-06 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων,
σύμφωνα με το οποίο αυτό γνωμοδότησε υπέρ των χωματουργικών εργασιών και
σκυροδεμάτων των εν λόγω έργων και κατά των εργασιών οδοστρωσίας και
ασφαλτικών.
5.- Την αριθ. 6767/14-6-06 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η
εκτέλεση με αυτεπιστασία μόνο των χωματουργικών εργασιών και σκυροδεμάτων
των έργων.
6.- Ότι ο Δήμος προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διαφόρων
μηχανημάτων οδοποιίας και οδοστρωσίας, προμηθειών υλικών οδοστρωσίας και
ασφάλτου αλλά και πλήρης κατασκευής ασφαλτοτάπητα (φατούρα).
7.- Ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει πλήρως μελετήσει και τεκμηριώσει τα
τεχνικοοικονομικά στοιχεία των παραπάνω έργων, τα οποία εναρμονίζονται γενικά με
τις οδηγίες της αριθ. ΕΔ2α/01/22/ΦΝ.294/86 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Π.Δ.
609/85 και ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες έχει την ικανότητα κατασκευής
υποβάσεων, βάσεων και ασφαλτικών στρώσεων οδοποιίας αλλά διαθέτει και τα
κατάλληλα μηχανήματα και χειριστές.
8.- Ότι με τη σημερινή διάρθρωση του τεχνικού τμήματος μπορεί ο Δήμος Βέροιας
να εκτελέσει με μικρότερη δαπάνη τα παραπάνω έργα.
9.- Ότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των
παραπάνω έργων.
10.- Ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2006 περιλαμβάνονται τα
παραπάνω έργα.
11.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Α. Τσιάρα.
12.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
13.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων»
καθώς και της αριθ. ΕΔ2α/01/22/ΦΝ.294/86 ερμηνευτικής εγκυκλίου του, του
άρθρου 11 του Π.Δ. 171/87 «Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία», και του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Επανεγκρίνει την εκτέλεση με αυτεπιστασία των παρακάτω έργων και για
όλες τις ομάδες εργασιών (συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων οδοστρωσίας και
ασφαλτικών), ως εξής :
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.

Διάνοιξη – κρασπέδωση –
ασφαλτόστρωση
οδών
Ανθέων και Μοναστηρίου
Διάνοιξη – κρασπέδωση
οδών Αρχ. Μακαρίου –
Φωτ.
Κόντογλου
Κομνηνών
Διάνοιξη – κρασπέδωση –
ασφαλτόστρωση
οδού
Κομνηνών

2.

3.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ
20.000,00

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
23.000,00

Κ.Α.
30/7323.007

50.000,00

77.700,00

30/7323.014

15.000,00

23.000,00

30/7323.015

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 396 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Β.
Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Μ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-7-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Α.
Α.
Η.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

