ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 246/2006
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«Πλακόστρωση αύλειου χώρου 6ου – 13ου
Δημοτικού Σχολείου».
ου

Σήμερα 8 Μαϊου 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 4-5-2006 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 30 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
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Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος,
Η. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ, Γεωργιάδης, Μ.
Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ.
Τροχόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 239/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 247/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 22/2006 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της
174/2006 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για ανάθεση στην Δ.Ε.Τ.Ε.Β.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως
προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του.
Με τον υποβαλλόμενο 1ο Α.Π.Ε. χρησιμοποιείται ποσόν 1530,30 Ευρώ από
τις απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει τις αυξημένες ποσότητες εργασιών.
Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 15.000,00 Ευρώ
δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή
εκτέλεση και τακτοποίηση του έργου. Στον Κ.Α. 30/7321.010 (2006) του
προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση 15.000,00 €, για την κάλυψη των
δαπανών του έργου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
Α) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
του Δήμου και
Β) Την διάθεση ποσού 1530,30 Ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σακαλής: Υπάρχει μία διαφορά της τάξεως των 1.530,οο ευρώ, τα οποία τα
παίρνουμε από τις απρόβλεπτες εργασίες. Δεν έχουμε υπερβεί τη συνολική δαπάνη.
Δελαβερίδης: Ξέρετε ότι πριν από χρόνια έγινε μία προσπάθεια να
διαμορφωθούν όλα τα σχολεία έτσι όπως διαμορφώθηκαν. Εσείς διαμορφώσατε τον
χώρο και του 6ου και όλων των σχολείων και έρχεστε σήμερα κατεδαφίζετε αυτά που
οι ίδιοι κάνατε και ξοδεύουμε 15.000 ευρώ, γιατί τόσο ήταν το έργο και άλλα τόσα
ενδεχομένως που έγινε η διαμόρφωση. Το ερώτημά μου είναι ποιος πήρε; Η
Δημαρχιακή Επιτροπή; Γιατί δεν προχωράει σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία και γίνεται
μόνο για το 6ο Δημοτικό; Απορώ δώσαμε 15.000 ευρώ στον αέρα για να το κάνουμε
πάλι όπως ήταν και γιατί εν πάση περιπτώσει να το διαμορφώσουμε, να το κάνουμε
πράσινο όπως έγινε;
Σακαλής: Καταρχήν δεν γκρεμίσαμε τίποτα. Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι κε
Δελαβερίδη, αυτό που λέτε, ότι γκρεμίσαμε. Δεν γκρεμίσαμε τίποτε. Ποιος είπε ότι
γκρεμίσαμε; Απεναντίας φτιάξαμε και φτιάξαμε μία πάρα πολύ ωραία αυλή. Αν πάτε,
και την δείτε. Ήταν αίτημα του σχολείου όλο το χειμώνα, με τις λάσπες που είχαν
δημιουργηθεί με τις βροχές και οι άνθρωποι είναι καταευχαριστημένοι με αυτό που
κάνουμε και μάλιστα με την ευκαιρία τους φτιάξαμε και ένα γήπεδο βόλεϊ για να
μπορούν να παίζουν, το οποίο δεν υπήρχε. Ούτε μειώθηκε ο αύλειος χώρος.
Απεναντίας έχει καλλωπιστεί με τους κυβόλιθους που βάλαμε και γύρω από το
θεατράκι και με το γήπεδο βόλεϊ που κάναμε και δημιουργήσαμε πρασιές για να
βάλουμε πράσινο. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε για γκρέμισμα. Δηλαδή δεν
συμφωνείτε με αυτή την παρέμβαση την οποία κάναμε; Αν δεν συμφωνείτε πείτε το.
Ήταν αίτημα του κυρίου Δάσκαλου να διαμορφωθεί έτσι ο αύλειος χώρος και το
ξέρει.
Δήμαρχος: Κε Δελαβερίδη, η σχολική επιτροπή μας το ζήτησε. Ο κος
Δάσκαλος είναι πρόεδρος της σχολικής επιτροπής. Δεν θέλανε τα παιδιά πράσινο.
Θέλανε αυτό το πράγμα που κάναμε τώρα. Εμείς πράσινο πήγαμε να κάνουμε,
σύμφωνα με εκείνη την μελέτη που είχε υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, το
κάναμε το πράσινο αλλά το πάτησαν τα παιδιά. Δεν το θέλουν το πράσινο. Θέλουν τα

τουβλάκια. Αυτό που ήθελαν τα παιδιά και οι γονείς κάναμε για να μην είναι μέσα
στις λάσπες και μάλιστα επίμονα ο κύριος Δάσκαλος το ζητούσε να γίνει έτσι.
Δάσκαλος: Έχει δίκιο ο κύριος Δήμαρχος, πέντε φορές το έχω βάλει προ
ημερησίας, αργοπόρησε η Δημοτική αρχή να ανταποκριθεί στο αίτημα της σχολικής
επιτροπής, παρόλα αυτά κάτι έγινε. Περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους
χώρους γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο αφού μένει να φυτευτούν κάποια δέντρα,
κάποιοι θάμνοι κ.λ.π.. Ηταν αίτημα της σχολικής επιτροπής και ολοκληρώθηκε.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Δελαβερίδης: Δεν γνώριζα βέβαια ότι ο κος Δάσκαλος έχει ζητήσει να γίνει.
Αυτό που είπα κε Σακαλή όμως ισχύει. Είχε γίνει ένα έργο με πράσινο και το
γκρεμίσαμε, ξοδέψαμε κάποια χρήματα, αν θυμάστε πρέπει να ήταν περίπου 15.000
ευρώ το έργο εκείνο, και το κάναμε πάλι τσιμέντο. Το επαναφέραμε στην αρχική του
κατάσταση. Βεβαίως δεν ήξερα ότι ο κος Δάσκαλος το ζήτησε. Άρα λοιπόν η όλη
υπόθεση, μας στοίχισε γύρω στα 30.000,00 ευρώ.
Πρόεδρος: Ο κος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Δήμαρχος: Όχι κε Δελαβερίδη, δεν μας στοίχισε 15.000. Πολύ περισσότερα
στοίχισε η διαμόρφωση όλης της αυλής. Και ένα θεατράκι είχε η μελέτη που είχατε
κάνει την δική σας την μελέτη εφαρμόσαμε εμείς όντως το 2003 πάντα ήμασταν
αντίθετοι αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Οι γονείς από τότε αντιδρούσαν για το
θεατράκι που είχατε αποφασίσει εσείς και υλοποιήσαμε εμείς. Μας έλεγαν «τι μας το
φτιάχνεις αυτό Δήμαρχε», εγώ έλεγα «πρέπει να το εφαρμόσω, είναι χρηματοδότηση
από το Υπουργείο Εσωτερικών». Ετσι λοιπόν κάναμε το θεατράκι, κάναμε το
πράσινο, βάλαμε τουβλάκια σε διάφορα σημεία αλλά τα παιδιά δεν το σεβάστηκαν το
πράσινο, το πάτησαν, ζήτησε ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής να κάνουμε και
εκείνα τα σημεία τουβλάκια και αυτό κάναμε.
Δελαβερίδης: Άρα να ανατρέψουμε όλο το πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία;
Δήμαρχος: Όχι, γιατί τα άλλα παιδιά που είναι μεγαλύτερα στα Γυμνάσια,
σεβάστηκαν το πράσινο και το κρατήσανε. Εκεί δεν το σεβάστηκαν γιατί παίζανε
μπάλα.
Δελαβερίδης: Για τα Δημοτικά μιλάω.
Δήμαρχος: Μόνο δύο Δημοτικά κάναμε.
Δελαβερίδης: Όλα τα Δημοτικά θα επανέλθουν όπως ήτανε.
Δήμαρχος: Κάναμε την αυλή των 1ου και 9ου Δημοτικών σχολείων. Οπου
υπήρχε πρόβλημα, τις κάναμε τις αυλές.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 22/2006 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 174/2006 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας
ανάθεση εκτέλεσης του παραπάνω έργου από τη Δ.Ε.Τ.Ε.Β. ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση
αύλειου χώρου 6ου – 13ου Δημοτικού Σχολείου», που συντάχθηκε από τον
επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε
από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος
Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών
εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του
έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 15.000,00 δηλαδή
όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθ. 43
του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται
στον 1 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση αύλειου
χώρου 6ου – 13ου Δημοτικού Σχολείου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα
Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Πλακόστρωση αύλειου χώρου 6ου – 13ου Δημοτικού Σχολείου», που συντάχθηκε
από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού
Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο
ανέρχεται στο ποσό των € 15.000,00 δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 246/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-5-2006
Ο Δήμαρχος
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