ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 674/2009
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος
«Επί αιτήματος της «Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ» αναδόχου εταιρείας
του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας» για
ανύψωση της στάθμης θεμελίωσης του κτιρίου».

Σήμερα 16 Νοεμβρίου του έτους 2009 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 12-11-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Τ.
Γ.
Ι.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Β. Ρήσσου
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 666/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 667/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6670/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτριος, Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 674/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Κ. Συμεωνίδης,
Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-11-2009 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Με το 1 (ένα) πιο πάνω σχετικό η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση ΤεχνικούΠολεοδομίας Δήμου Βέροιας) του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου
Βέροιας», έδωσε οδηγίες στην ανάδοχο εταιρεία για τις εργασίες αποκατάστασης
εκσκαφών και επιχώσεων. Μεταξύ των άλλων συμφώνησε με την ανύψωση της
στάθμης θεμελίωσης κατά 1,50m από την υφιστάμενη κατάσταση, ώστε η
χαμηλότερη στάθμη θεμελίωσης να βρεθεί στο υψόμετρο 97,10m, αντί του 95,60m
που εσφαλμένα είχε διαμορφωθεί από τον προηγούμενο ανάδοχο και «η στάθμη +/0.00m της μελέτης εφαρμογής να ανέλθει στο υψόμετρο 103.20m» (το ορθό
υψόμετρο είναι 103.30m, από παραδρομή γράφτηκε 103.20m).
Επανερχόμενη η ανάδοχος εταιρεία στο θέμα με την 2 (δύο) πιο πάνω
σχετική, ζητά να ανυψωθεί η στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου κατά 1.50m από την
προβλεπόμενη αντίστοιχη της μελέτης (δηλαδή άλλο ένα μέτρο πλέον αυτού που της
είχε ήδη δοθεί). Από την υπάρχουσα γεωτεχνική μελέτη, η στάθμη του υδροφόρου
ορίζοντα φθάνει το υψόμετρο 97.80m. Η στάθμη του υπογείου με τις οδηγίες που
δόθηκαν στο (1) πιο πάνω σχετικό, είναι 97.70m. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν μόνιμα το
δάπεδο του υπόγειου θα είναι χαμηλότερα του υδροφόρου ορίζοντα, με όλους τους
ενδεχόμενους κινδύνους διαρροών,
αφού τα υλικά υγρομόνωσης έχουν
συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να δοθεί εντολή ανύψωσης
του κτιρίου κατά 0,50m ακόμη, ώστε τουλάχιστον το δάπεδο του υπογείου να είναι
υψηλότερα της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Βέβαια, κατά την διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προχωρήσει σε υποδείξεις, σχετικά με την προσαρμογή
του κτιρίου, διότι στόχος δεν είναι η ανύψωση όλης της επιφάνειας του γηπέδου,
αλλά του σώματος του κολυμβητηρίου.
Εχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου
«Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας», προτείνει να γίνει αποδεκτή εν
μέρει η αίτηση της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», σε ότι αφορά στην
ανύψωση του κτιρίου και μόνο, κατά 0,50μ πλέον αυτού που της δόθηκε με το αριθ.
Γ/3344/30-9-2009 έγγραφό της.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Απ΄ τον προηγούμενο εργολάβο έγινε η εκσκαφή στο 95,60, ήτοι
κατά 1 μέτρο ποιο βαθιά, δηλαδή έσκαψε ο προηγούμενος ανάδοχος, περισσότερα
χωματουργικά κατά 1 μέτρο. Έτσι λοιπόν με την συμβασιοποίηση του συγκεκριμένου
έργου, με την νέα εταιρία, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο, εκτός από το 1 μέτρο, να
μπαζώσει να επιχώσει μάλλον, μισό μέτρο ακόμα, 1,5 μέτρο, δηλαδή, απ’ το 95,60
που είχε κάτω απόλυτο υψόμετρο, να φτάσει το 97,10. Επειδή όμως, ο υδροφόρος
ορίζοντας, από τη γεωτεχνική μελέτη, είναι στο 97,80, επανέρχεται ο εργολάβος και
ζητάει να ανυψώσει, να επιχώσει 1 μέτρο ακόμη. Η υπηρεσία προτείνει, με αυτό το
εισηγητικό και οι παραινέσεις μάλλον θα έλεγα, προς την υπηρεσία και τους
επιβλέποντες, ειδικά για αυτό το έργο να γίνεται ότι γράφει ο νόμος, σύμφωνα με τον
νόμο να γίνονται τα πράγματα, γι’ αυτό έρχονται και διμηνιαίες αναφορές, γι’ αυτό
όλες οι εγκρίσεις και όλες οι τροποποιήσεις μπορούν να έρθουν και να περνάνε από
το Δ.Σ, η υπηρεσία εισηγείται, με το σημερινό εισηγητικό, η επιβλέπουσα υπηρεσία,
να ανυψώσουμε το έδαφος της θεμελίωσης ή τη στάθμη θεμελίωσης κατά μισό
μέτρο. Παρόλα αυτά, επειδή εκκρεμεί και άλλη αίτηση του αναδόχου για άλλο μισό

μέτρο γιατί και με το μισό μέτρο είμαστε κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα, σύμφωνα
με την γεωτεχνική μελέτη, δηλαδή με το μισό μέτρο, αν το δώσουμε σήμερα, θα
φτάσουμε στο 97,60, ενώ ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας είναι 97,80, θα έλεγα,
τουλάχιστον εγώ θα πρότεινα γιατί εκκρεμεί και άλλη αίτηση του αναδόχου η οποία
ήρθε την Παρασκευή και δεν πρόλαβε η υπηρεσία να το εισηγηθεί, θα έλεγα να
δώσουμε τουλάχιστον 70 πόντους ή 80 πόντους, για να ξεπεράσουμε κατά 10 πόντους
τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή να φτάσουμε στο 97,90, η πρόταση η δική μου,
ανεξάρτητα της υπηρεσίας είναι να ανεβούμε στο 97,90, η γεωτεχνική μελέτη λέει
97,80 και θέλω να σας πω ότι χθες, παρόλο που δεν είχαμε βροχές, επειδή δεν
δούλευαν οι αντλίες και επειδή τραβάν οι αντλίες νερό, γιατί μπαζώνουν αυτή τη
στιγμή, το νερό ξεπέρασε το έδαφος που επιχώσαμε. Κάποια στιγμή χθες, δόθηκε
εντολή στον ανάδοχο, γιατί μας ειδοποίησαν από κάτω ότι γέμισε το σκάμμα νερά, να
βάλει σε λειτουργία τις αντλίες, έτσι λοιπόν προτείνω να φτάσει το υψόμετρο, το
απόλυτο υψόμετρο 97,90 δηλαδή να δώσουμε αντί για 50 πόντους, να δώσουμε 80
πόντους, να ξεπεράσουμε, να φτάσουμε στο 97,90.
Πρόεδρος : Με τη λογική αυτή, όσο και να ανέβει, απ’ τη στιγμή που κρατάει
νερά κάτω, θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα λοιπόν μια παροχέτευση.
Δάσκαλος: Κε πρόεδρε, έγινε η γεωτεχνική μελέτη πριν να γίνει οποιαδήποτε
δημοπράτηση του έργου, αρχικά. Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας είναι στα 97,80
όταν αξιολογήθηκε το έργο, αξιολογήθηκε να θεμελιωθεί στο 96,10, μέσα στα νερά,
τώρα προτείνουμε, για να μην έχουμε προβλήματα εμείς γιατί ούτε εμείς θα είμαστε
μετά από 10 χρόνια ούτε κανένας από εμάς πιστεύω να είναι εδώ ούτε και οι τεχνικοί
αυτοί που επιβλέπουν, μπορεί να ασχολούνται με αυτά τα έργα αλλά κάποιοι θα
απολογούνται και κάποιοι θα βλέπουν το έργο και θα λένε καλά αυτοί οι άνθρωποι
δεν βλέπανε τι κάνουν και θεμελιώνουνε μέσα στα νερά; Έτσι λοιπόν η πρόταση η
δικιά μου είναι να ανέβουμε πάνω απ’ τον υδροφόρο ορίζοντα, τουλάχιστον 10
πόντους, αν όχι και παραπάνω.
Πρόεδρος: Κε Δάσκαλε, είναι το εξής: ότι απ’ τη στιγμή που υπάρχει ένας
ορίζοντας κάτω και λέτε ότι πάει πιο πάνω, λογικά, απ’ τη στιγμή που γεμίζει αυτό το
πράγμα από ‘κει κάτω, πρέπει να υπάρχει, όπως αντιλαμβάνομαι, κάτι.
Δάσκαλος: Απ’ το 97,80 δεν μπορεί να ανέβει, θα είναι στο 97,80 εγώ
προτείνω η θεμελίωση του κολυμβητηρίου να γίνει πάνω από το 97,80. Είπα 97,90,
δεν ανεβαίνει ποιο πάνω.
Πρόεδρος: Δεν θα γεμίζει λοιπόν. Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κύριε αντιδήμαρχε, μας είπατε ότι δώσατε εντολή στην
υπηρεσία, από δω και πέρα να κάνει ότι λέει ο νόμος, έτσι δεν είπατε; Γι’ αυτό και
έχετε και το διμηνιαίο πληροφοριακό εδώ και λοιπά, αφού δώσατε τέτοια εντολή
στην υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία δεν έφερε, ως όφειλε, να τηρήσει το νόμο,
ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το φέρνει με αυτή την εισήγηση; Όχι κε αντιδήμαρχε,
γίνεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας και εγκρίνεται, λευκή επιταγή δεν θα πάρετε.
Σακαλής: Ως προς το πρώτο σκέλος, καλύφθηκα απ’ τον κο Σκουμπόπουλο,
ότι χρειάζεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας, το δεύτερο ερώτημα, έχει να κάνει με το
ότι έχει υπολογιστεί ότι εφόσον θα ανεβούμε 1,5 μέτρο, ανεβαίνει ταυτόχρονα και το
κτίριο 1,5 μέτρο, που σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δίπλα σε σύγκριση
με το στάδιο που υπάρχει, με τους άλλους χώρους τους βοηθητικούς, δεν θα υπάρχει
δυσαναλογία, να το πω έτσι; Το έχετε δει αυτό; Εγώ ρωτάω αν το έχετε δει;
Ορφανίδης: Η μια η ερώτηση μου είναι παρεμφερής με τη δικιά σας, κε
πρόεδρε και θα συμπληρώσω, ο υδροφόρος ορίζοντας, δεν είναι σταθερός, δεν λέμε
ότι είμαστε στο 97,80 για εκατό χρόνια, ο υδροφόρος ορίζοντας ορίζεται και
ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανάλογα με τα υπόγεια νερά. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη
στιγμή εμείς, αυτό το 97,80 και αυτό είναι μια ερώτηση, 97,80 τι σημαίνει από τη

στάθμη της θάλασσας; Και είναι το Μακροχώρι 97,80; Η Πιερίων είναι 100, το
Μακροχώρι 97,80; Μάλλον έχετε κάνει κάποιο λάθος. Δεν είναι 97 με τίποτα,
αποκλείεται.,
Δάσκαλος: Αν πούμε το 103,30, συν μηδέν, δηλαδή το μηδέν είναι η
επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου, το 97,90 θα είναι το σκάμμα της θεμελίωσης.
Ορφανίδης: Στην πλατεία Εληάς, που έχετε κάνει και πολλές μελέτες, είναι
120 τόσο, δεν μπορεί το Μακροχώρι να είναι 97,80 και θα συνεχίσω την ερώτησή
μου. Όταν εμείς λέμε ότι σήμερα είναι στο 97,80, αυτό σημαίνει ότι αύριο μπορεί να
είναι 90 μπορεί να είναι και 107, η ερώτηση είναι η εξής, υπάρχουν μέτρα πρόληψης;
Δηλαδή, η προστασία του κτιρίου, κάτω από την θεμελίωση του, ώστε να προβλεφθεί
μια τέτοια ανύψωση, υποθετική, του νερού; Τον υδροφόρο ορίζοντα, που σήμερα
είναι 97,80, με ποια βάση, δηλαδή έγινε μια μελέτη το 2000 ας πούμε, έγινε σήμερα,
πως ορίστηκε αυτό σαν επίπεδο του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα;
Δάσκαλος: Η γεωτεχνική μελέτη και θέλω να πω ότι κάναμε και πρόσφατα
γεωτεχνική μελέτη, ειδικά για το κολυμβητήριο, δίπλα ακριβώς στον ίδιο χώρο,
βρήκαμε τον υδροφόρο ορίζοντα στο ίδιο υψόμετρο στο 97,80, σε αυτό το υψόμετρο.
Έτσι λοιπόν, μέσα από την γεωτεχνική μελέτη, προσδιορίζεται το ύψος του
υδροφόρου ορίζοντα, από ‘κει και πέρα με την προηγούμενη μελέτη η οποία
προκρίθηκε είχε γίνει πρόβλεψη υ έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από την
υγρασία. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει η μελέτη, με την ίδια μελέτη κατασκευάζεται
αυτή τη στιγμή, απλούστατα εμείς προσπαθώντας να φύγουμε απ’ αυτά όλα τα μέτρα
υγρομόνωσης, προτείνεται από την υπηρεσία να σηκωθεί το έργο της θεμελίωσης, η
στάθμη θεμελίωσης, κατά μισό μέτρο.
Ορφανίδης: Κε πρόεδρε, μια ερώτηση πολύ ουσιαστική. Θα ήθελα κε
αντιδήμαρχε, να μου εξηγήσετε, τι σημαίνει αυτό που γράφετε στην πρώτη σελίδα
στο τέλος, λέει ότι κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου η
αρμόδια υπηρεσία θα προχωρήσει σε υποδείξεις, άρα αλλοιώνεται κατά πολύ η
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου;
Δάσκαλος: Θα γίνει προσαρμογή, αν ανυψωθεί το κτίριο. Αυτό λέμε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κάνοντας την ερώτηση στον αντιδήμαρχο,
ήθελα να καταδειχθεί στην αίθουσα του συμβουλίου, ότι και αυτό το θέμα που μας
ταλαιπώρησε στο παρελθόν, θα μας ταλαιπωρεί και στο μέλλον, εάν δεν κάνουμε
αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος, εάν δεν εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Φοβούμαι ότι
κάνουμε κακή αρχή, είναι πρώτη φορά που έρχεται από το νέο εργολάβο, θέμα στο
Δ.Σ και έρχεται χωρίς την τεκμηρίωση της υπηρεσίας, 1 μέτρο λέει το έβαλε ο
προηγούμενος μέσα, ποιο κάτω, το κολυμβητήριο, μισό μέτρο θέλει, με την πρώτη
αίτηση του, ο καινούργιος εργολάβος, να το σηκώσει επάνω, αλλά έχει και άλλη
αίτηση παραπίσω, που θέλει άλλο μισό μέτρο, η υπηρεσία συμφωνεί με το πρώτο
μισό μέτρο, ο αντιδήμαρχος λέει, επειδή υπάρχει και η δεύτερη αίτηση, εγώ συμφωνώ
να πάει στα 70,80 και επειδή το κολυμβητήριο, δεν είναι ούτε για ένα χρόνο ούτε για
δυο, ούτε για πέντε αλλά είναι για πολύ περισσότερα χρόνια και δεν ξέρω πόσοι θα
είμαστε μετά από τόσα χρόνια, στην αίθουσα και στην πόλη, θα πρέπει να
προσέξουμε πάρα πολύ και επισημαίνω τον κίνδυνο, με το πρώτο κιόλας εισηγητικό
που έφερε στο Δ.Σ και γνωρίζει ο αντιδήμαρχος, ότι δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να
έρθει τόσο πρόχειρα, έπρεπε να ‘ρθεί με ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Δεν ξέρω πόσοι
συνάδελφοι, δεν είναι τεχνικοί οι περισσότεροι, δεν είμαστε, γνωρίζουν τις
διαδικασίες αυτές και γνωρίζουν από τεχνικούς όρους, αλλά εισηγητικό σημείωμα για
να εγκρίνουμε, να τον δώσουμε, τον εργολάβο, σήκωσε το μισό μέτρο, σήκωσε το
70πόντους, χωρίς να τον πούμε τι υλικά θα βάλει, πόσο θα κοστίσει, πως θα
τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, δεν μπορεί να περάσει αυτό το θέμα από το Δ.Σ.

στην επόμενη λοιπόν συνεδρίαση και προτείνω να το αναβάλουμε, στην επόμενη
συνεδρίαση και αφού η διευθύνουσα υπηρεσία, με τον προϊστάμενο τον αντιδήμαρχο,
καθίσουν κάτω και δουν όλες τις παραμέτρους, πόσο θα σηκωθεί το κτίριο, τι
δαπάνες χρειάζονται για την θεμελίωσή του, τι δαπάνες χρειάζονται για την
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, τι σχέση έχει το κολυμβητήριο, το υψόμετρό
του δηλαδή, με το γήπεδο που είναι δίπλα, του ποδοσφαίρου, γιατί τα νερά δυο μέρες
σταμάτησαν οι αντλίες και τα νερά δεν φεύγουν από κει, μένουνε και δεν ξέρω αν
μπορεί συνέχεια και εσαί να υπάρχουν αντλίες εκεί και να τραβούν τα νερά. Δεν ξέρω
πότε και πως επιλέχθηκε αυτός ο χώρος να γίνει το κολυμβητήριο, καλώς ή κακώς
επιλέχθηκε, να το κάνουμε όμως σίγουρο, αποτύχαμε με τον πρώτο εργολάβο, να μην
αποτύχουμε και με τον δεύτερο γιατί βλέπω εδώ ότι ούτε χρονοδιάγραμμα έφερε, απ’
ότι λέει το ενημερωτικό σας σημείωμα, ούτε, τι δεν έφερε…τρία πράγματα, ούτε
ορίστηκε εκπρόσωπος με ποιον θα συνομιλεί η διευθύνουσα υπηρεσία ούτε το
προσωπικό, πόσο προσωπικό θα έχει ούτε βεβαιώσεις από ασφαλιστικούς
οργανισμούς, αυτά δείχνουν κάτι σε όσους έχουν κάποια εμπειρία. Δεν μπορούμε να
ψηφίσουμε αυτό το θέμα, αν δεν έρθει ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα, με την
εισήγηση, με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, τι προτείνουμε,
τι υψόμετρο δίνεται, πόσο θα κοστίσει, πως θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος και
ο χώρος του κολυμβητηρίου.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου
για αναβολή συζήτησης επί του θέματος προκειμένου να εισαχθεί σε επόμενη
συνεδρίαση με Α.Π.Ε.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Σ. Μηλιόπουλος, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δ. Δάσκαλου για
συνέχιση της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-11-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το αριθ. Γ/3344/30-9-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του
Δήμου.
3.- Το από 30-10-2009 αίτημα της «Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ» αναδόχου εταιρείας του
έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».
4.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Δ. Δάσκαλου και Χ. Σκουμπόπουλου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 11ου θέματος «Επί
αιτήματος της «Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ» αναδόχου εταιρείας του έργου «Κατασκευή
Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας» για ανύψωση της στάθμης θεμελίωσης του
κτιρίου» προκειμένου να επανέλθει για συζήτηση στο Δ.Σ. αφού συνταχθεί
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 674 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11/1/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

