Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 423/2006
Περίληψη
Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Δήμου και Α.Π.Θ. για την προετοιμασία
φακέλου κατασκευής υπογείου χώρου στάθμευσης
αυτ/των και συμπληρωματικών χρήσεων στην Πλ.
Εληάς Βέροιας και τροπ/σης προϋ/σμού & τεχνικού
προγράμματος Δήμου έτους 2006.

Σήμερα 21 Αυγούστου 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 17-8-2006 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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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
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Σοφιανίδης
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Φουρνιάδης
Κρομμύδας
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
προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-8-2004 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 699/03 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Επιτροπής Ερευνών
του Α.Π.Θ. για την εκπόνηση προγράμματος παροχής υπηρεσιών με τίτλο
«Προετοιμασία φακέλου για διαμόρφωση υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτ/των και
συμπληρωματικών χρήσεων, στην πλατεία Εληάς Βέροιας», το κόστος του οποίου
ανέρχεται σε 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και η χρονική διάρκεια της σύμβασης
ορίστηκε σε 8 μήνες από την ημέρα της υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης για
οποιοδήποτε επιπλέον διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο κατόπιν συμφωνίας των δύο
μερών.
Με το από 28-7-06 έγγραφό του το Α.Π.Θ. ζητά την παράταση της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, χωρίς την αλλαγή του
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, λόγω καθυστέρησης της χρηματοδότησης
του έργου.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για την
παράταση ή μη της ανωτέρω σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Οφείλουμε 10.000,00 ευρώ απ΄ αυτή την προγραμματική σύμβαση
και παρατείνουμε τώρα τη διάρκειά της μέχρι τέλος του έτους, για να μπορέσουμε να
τον πληρώσουμε. Ηταν για 8 μήνες από την πρώτη μελέτη που είχαμε κάνει ενώ η
δεύτερη ήταν δωρεάν.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Τσιάρας: Αυτά είναι για την πρώτη ανάθεση που είχε γίνει για την πλατεία
στο σιντριβάνι από κάτω ενώ η επόμενη συνεχίζεται δωρεάν;
Πρόεδρος: Ναι.
Τσιάρας: Θα τα δώσουμε τώρα;
Δήμαρχος: Μέχρι τέλος του έτους θα τα δώσουμε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δελαβερίδης: Διαβάζω στο εισηγητικό σημείωμα ότι την απόφαση την
πήραμε το 2003, η χρονική διάρκεια της σύμβασης ήταν 8 μήνες, φτάσαμε στο 2006
και τώρα ζητάμε παράταση. Αν ζητούσαμε μέσα στο οκτάμηνο θα έλεγα ναι να την
δώσουμε, αλλά τώρα είμαστε παράνομοι. Αφού έχει λήξει, πώς θα δώσουμε; Εγώ δεν
θα ψηφίσω την παράταση γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ότι δηλ. έληξε το 2004 και
τώρα είμαστε 2006. Ας μου το αναλύσει ο κ. Δήμαρχος πώς φτάσαμε εδώ και μετά θα
τα πούμε.
Δήμαρχος: Είχε δοθεί κι άλλη παράταση για να πληρωθεί. Η πρώτη δόση
πληρώθηκε το 2004 και δεν υπάρχει πρόβλημα με την παράταση. Οφείλουμε τα
χρήματα στο πανεπιστήμιο και πρέπει να τα δώσουμε. Μονόδρομος είναι. Εσείς
μπορεί να διαφωνείτε και να μη θέλετε να το ψηφίσετε, αλλά από τη στιγμή που
έκανε το πανεπιστήμιο την δουλειά πρέπει να καταθέσουμε στην επιτροπή ερευνών
τα 10.000 ευρώ. Είχε ξεχάσει η υπηρεσία να τα βάλει στον προϋπολογισμό και γι’
αυτό δεν πληρώθηκε ο άνθρωπος.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Δελαβερίδης: Καταρχάς η χρονική διάρκεια της σύμβασης ήταν 8 μήνες, μέσα
σ΄ αυτό το οκτάμηνο έπρεπε να τελειώσει η μελέτη, δεν τέλειωσε και δεν πήρε άλλη
παράταση. Μη μου λέτε ότι πήρε. Το ΑΠΘ για να συνεχίσει, γιατί δεν ζήτησε
έγκαιρα την παράταση και φτάνουμε το 2006 μετά από 3 χρόνια; Πώς μας καλείτε να
ψηφίσουμε μία σύμβαση που έχει λήξει;
Δήμαρχος: Εγινε η μελέτη, παραδόθηκε, παρελήφθη από την υπηρεσία,
παρουσιάστηκε και τα χρήματα τα χρωστάμε είτε θέλετε να ψηφίσετε είτε όχι.

Νόμιμα εισάγεται το θέμα στο Δ.Σ. για να δώσουμε παράταση και να πληρώσουμε τα
χρήματα. Εκτός αν δεν θέλετε να τα πληρώσουμε ώστε να είναι ο Δήμος
κακοπληρωτής.
Πρόεδρος: Τριτολογίες.
Δελαβερίδης: Το μόνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτή η παράταση είναι
παράνομη κι αν ξεχάστηκε ή όχι ο Δήμαρχος, γιατί έχει κι άλλες δουλειές, αυτή ήταν
η σοβαρότερη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Επρεπε τουλάχιστον να ειδοποιηθεί το
ΑΠΘ ότι δεν έχουμε χρήματα και να πάρουμε παράταση.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος, Χ.
Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος, Χ.
Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Η. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 699/2003 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη μεταξύ του Δήμου και του Α.Π.Θ. για την προετοιμασία φακέλου
κατασκευής υπογείου χώρου στάθμευσης αυτ/των και συμπληρωματικών χρήσεων
στην Πλ. Εληάς Βέροιας.
3.-Την ανάγκη παράτασης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2006, χωρίς την αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της,
λόγω καθυστέρησης της χρηματοδότησης του εν λόγω έργου.
4.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2006 για τη δημιουργία νέας πίστωσης και την εγγραφή νέου έργου.
5.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Α. Δελαβερίδη.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 2738/99 με τις οποίες αντικαθίσταται
το αρ. 35 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59
Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε
μεταξύ του Δήμου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την
προετοιμασία φακέλου κατασκευής υπογείου χώρου στάθμευσης αυτ/των και
συμπληρωματικών χρήσεων στην Πλ. Εληάς Βέροιας, σύμφωνα με την αριθ.
699/2003 απόφασή του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, χωρίς την αλλαγή του
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για τις περαιτέρω ενέργειες και την
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που θ’ απαιτηθούν για την υλοποίηση της
παρούσας απόφασης.

Γ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό
€ 11.900,00 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 30/7411.007 και τίτλο
«Προετοιμασία φακέλου για διαμόρφωση υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
και συμπληρωματικών χρήσεων στην πλατεία Εληάς», με ποσό € 11.900,00 από ίδια
έσοδα.
Δ) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2006, ως εξής:
Στο κεφάλαιο 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ γράφει νέο έργο με α/α 143, με
τίτλο «Προετοιμασία φακέλου για διαμόρφωση υπόγειου χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων και συμπληρωματικών χρήσεων στην πλατεία Εληάς» και με ποσό €
11.900,00.
Ε)Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 423/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-8-2006
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
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