ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 704/2009
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος της «Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ» αναδόχου
εταιρείας του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου
Βέροιας» για ανύψωση της στάθμης θεμελίωσης του κτιρίου.
Σήμερα 23 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 19-11-2009 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
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
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ.
Διαμαντής και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 702/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 704/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 705/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης και
αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 726/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών
Δημήτριο Δάσκαλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Δάσκαλος: Το έργο εκτελείται, έχουμε υπόγεια νερά, έτσι λοιπόν απαιτείται
να επιχωματωθεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες θεμελίωσης.
Σκουμπόπουλος: Φέρατε ανακεφαλαιωτικό πίνακα;
Δάσκαλος: Κε Σκουμπόπουλε, σας το είπα και σε προηγούμενη συνεδρίαση
ότι δεν χρειάζεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
Σκουμπόπουλος: Και βέβαια χρειάζεται κε Δάσκαλε. Λευκή επιταγή δεν σας
δίνουμε.
Δάσκαλος: Μην δίνετε λευκή επιταγή. Θα ψηφίσουμε και μπορείτε να
καταψηφίσετε. Προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος
γιατί πρέπει να προχωρήσουμε το έργο. Στη φάση αυτή να συνεχίσουμε τις εργασίες
θεμελίωσης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δ. Δάσκαλου για
συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-11-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών 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 προηγούεμνο ανάδοχο και «η στάθμη +/0.00m της μελέτης εφαρμογής να ανέλεθει στο υψόμετρο 103.20m» (το ορθό
υψόμετρο είναι 103.30μ, 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. 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 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 Κολυμβητηρίου Βέροιας», προτείνει να γίνει αποδεκτή εν μέρει η
αίτηση της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», σε ότι αφορά στην ανύψωση του
κτιρίου και μόνο, κατά 0.50m πλέον αυτού που της δόθηκε με το αριθ. Γ/3344/30-92009 έγγραφό της.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Αρχικά θέλω να καλέσω τους συναδέλφους και τους
δημοσιογράφους, 10.00 η ώρα την Πέμπτη στο κολυμβητήριο, όπου θα είναι και οι
επιβλέποντες του έργου και όσοι συμπολίτες το επιθυμούν ώστε όλοι μαζί να
ενημερωθείτε επί του έργου. Αυτά για να μην νομίζετε ότι θέλουμε λευκές επιταγές.
Τώρα σε ό,τι αφορά το Κολυμβητήριο και τη σημερινή κατάσταση, και υπάρχουν και
σημερινές φωτογραφίες, δεν δούλεψε η αντλία μόνο την Κυριακή. Ακούστε πώς έχει
η κατάσταση. Ζητούμε να ανεβεί η στάθμη του φυσικού εδάφους, η στάθμη του
εδάφους θεμελίωσης, έτσι ώστε να μην μπάζει νερά. Ζητούμε να αυξηθεί κατά μισό
μέτρο. Καταθέτω και τις σημερινές φωτογραφίες για να δείτε την κατάσταση. Με τον
προηγούμενο εργολάβο, το κολυμβητήριο παραδόθηκε κατά 1 μέτρο σκαμμένο πιο
βαθιά, μόλις υπογράφτηκε η σύμβαση στις 3 Σεπτεμβρίου, δόθηκε γραπτή εντολή
στον ανάδοχο για να ξεκινήσει εργασίες, στις 30-9 του δόθηκε εντολή να επιχώσει
κατά 1 μέτρο το κολυμβητήριο, εκεί όλο το χώρο τα 6 στρέμματα και του δόθηκε
επιπλέον, με εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, να το επιχώσει μισό μέτρο ακόμα,
δηλαδή 1,5 μέτρο. Έτσι, με νέο αίτημα, ο εργολάβος ζητάει να ανυψωθεί μισό μέτρο
ακόμα. Εγώ πρότεινα στο προηγούμενο Δ.Σ, να προτείνουμε άλλους 30 πόντους, για
να θεμελιώσει ο εργολάβος πάνω σε αυτό που βλέπουμε τώρα, όχι δίπλα που είναι τα
νερά. Λοιπόν, η πρόταση η δική μου είναι να εγκριθεί η επιχωμάτωση του
κολυμβητηρίου, όχι κατά 1 μέτρο αλλά κατά 1.20μ. τουλάχιστον για να είμαστε στον
υπόγειο ορίζοντα, στη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα, σύμφωνα με τη γεωτεχνική
μελέτη. Κατά 1,20μ. είναι η δική μου πρόταση και όχι κατά 1μέτρο που εισηγείται η
υπηρεσία. Εμείς με την επίχωση αυτή προσπαθούμε να ανεβάσουμε τη στάθμη του
υπογείου θεμελίωσης.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Χατζηαθανασίου: Γιατί η διευθύνουσα υπηρεσία προτείνει 1μ.; Πού στηρίζετε
τη διαφορετικότητα στη πρότασής σας;
Δάσκαλος: Στους 20 πόντους παραπάνω.
Χατζηαθανασίου: Γιατί;
Δάσκαλος: Γιατί με το 1μ. που προτείνει η διευθύνουσα υπηρεσία σε εκείνο
το σημείο με ένα υψόμετρο της περιοχής, το 87,80εκ. έπαιρνε νερά τα νερά
Οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε, οποιαδήποτε μέτρα πάρουμε για την
αντιπλημμυρική προστασία του κτιρίου μπορεί κάποια στιγμή μετά από 20 χρόνια να
έχουν προβλήματα. Γιατί μεθαύριο τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές που θα
χρησιμοποιήσουν το κολυμβητήριο αντιμετωπίζουν προβλήματα τουλάχιστον.
Δελαβερίδης: Κε αντιδήμαρχε, στη γεωλογική μελέτη που προηγήθηκε, δεν
ξέραμε ποια είναι η στάθμη του νερού;
Δάσκαλος: Έχει γίνει γεωτεχνική μελέτη κατά το στάδιο μελέτης του κτιρίου.
Τότε η στάθμη του νερού ήταν στα 97,80εκ. με τη γεωτεχνική μελέτη. Ταυτόχρονα
μετά το 2007 επειδή ζητήθηκε για τις κερκίδες του γηπέδου στο ΕΑΚ να κάνουμε
γεωτεχνική μελέτη για να μπορέσουν να μελετηθούν οι κερκίδες από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, πάλι βρήκαμε τον υπόγειο ορίζοντα το 2007 στο 97,80εκ. Η
πρόταση της υπηρεσίας με το εισηγητικό της, είναι να φτάσουμε στο 97,60εκ.δηλαδή

ουσιαστικά θα θεμελιώσουμε, η βάση της θεμελίωσης κε συνάδελφε, θα είναι 20
πόντους πιο κάτω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Εγώ προτείνω να φτάσουμε
εδώ, να είμαστε στο ίδιο υψόμετρο, να πατήσουμε εκεί που σταματάει το νερό.
Δελαβερίδης: Τι κόστος θα προκύψει από όλη αυτή την τροποποίηση της
μελέτης;
Δάσκαλος: Επειδή μιλάμε για 6.000 κυβικά, περίπου, χονδρικά μιλάει για
60.000,00 Ευρώ. Το κόστος είναι αυτό και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Το
κόστος του κολυμβητηρίου είναι 6.200.000,00 Ευρώ και μιλάμε για ένα κόστος 6%
προκειμένου να δώσουμε λύσεις, με τις οποίες δεν θα υπάρχουν προβλήματα κατά
την λειτουργία του κολυμβητηρίου, εγώ προτείνω να συναινέσουμε και να το
περάσουμε. Και θα έρθει και ο ΑΠΕ και θα περάσει και ο ΑΠΕ για να θα δώσουμε
και να συνεχιστεί ομαλά η κατασκευή του κολυμβητηρίου. Θέλω να πω ότι για φέτος
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχουν 440 συν……520.000,00 Ευρώ, πρέπει να
απορροφηθούν για φέτος, πρέπει να υποβληθεί λογαριασμός για φέτος αν προλάβουν
να γίνουν εργασίες, γι’ αυτό προτείνω να συνεχίσουμε, να δώσουμε τις εγκρίσεις και
να μπορέσει ο εργολάβος να ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα είπα και στην
προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά τα είπα σε ώτα μη ακουόντων. Δυστυχώς ένα έργο,
το μεγαλύτερο που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο δήμο μας ποσού 6.200.000
Ευρώμ το φέρνουμε σε έκτακτη διαδικασία και με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, να
συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση. Μας ταλαιπώρησε από την εποχή της
δημοτικής αρχής Χασιώτη μέχρι και σήμερα και θα μας ταλαιπωρεί, απ’ ό,τι φαίνεται
γιατί δεν συμμορφώνεστε με ό,τι λέει η νομοθεσία. Το είπα και στην προηγούμενη
συνεδρίαση, απ’ ό,τι φαίνεται ο χώρος ήταν εντελώς ακατάλληλος να κάνουμε το
κολυμβητήριο εκεί, καλώς ή κακώς όμως αυτός επιλέχθηκε για να γίνει το
κολυμβητήριο, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στο μισό μέτρο στο 1 μέτρο. Είναι
δυνατόν, ενώ πάθαμε όσα πάθαμε μέχρι τώρα, τα βρόντηξε και έφυγε ο εργολάβος
γιατί βούλιαξε μέσα στα νερά που έχει εκεί, πνίγηκε, όπως θα πνιγεί και αυτός και
εάν δεν πνιγεί, θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο για να τον πνίξουμε εμείς, η υπηρεσία,
ενώ έπαθε όσα έπαθε, με την προηγούμενη εργολαβία, να εισηγείται και να φέρνει
έτσι το θέμα στο Δ.Σ, ενώ ξέρει ότι για να γίνει τροποποίηση της μελέτης, γιατί
ουσιαστικά τροποποίηση της μελέτης κάνουμε, πρέπει να έρθει ανακεφαλαιωτικός
πίνακας; Να πει ότι πρέπει να μπει το κτίριο 1,5 μέτρο, μισό μέτρο είπε η υπηρεσία,
μισό μέτρο μάλλον ζήτησε με την πρώτη αίτηση ο εργολάβος, 80 πόντους του έδωσε
η υπηρεσία, 1 μέτρο είπε στην προηγούμενη συνεδρίαση ο κος Δάσκαλος, 1,20μ. λέει
απόψε και πάει λέγοντας. Το Δεκέμβριο θα ξανάρθει θέμα ή τον Ιανουάριο γιατί θα
έχουν πέσει και τα χιόνια και τα νερά θα βγουν από πάνω και θα πνίξουν και το
Μακροχώρι και θα μας πουν «ααα! τώρα θα το σηκώσουμε, θα το κάνουμε τριώροφη
οικοδομή το κολυμβητήριο γιατί εκεί μόνο δεν θα έχει νερά». Δεν γίνεται κε
αντιδήμαρχε και το ξέρετε ως μηχανικός καλύτερα από ‘μένα που δεν είμαι τεχνικός,
δεν μπορεί να φέρνετε έτσι, με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, ένα τέτοιο θέμα. Γνωρίζετε
καλύτερα από τον καθένα ότι τροποποιείται η μελέτη, άρα αφού τροποποιείται η
μελέτη έχει και κόστος, ο εργολάβος θα έχει όφελος απ’ αυτό το πράγμα ή κόστος
ανάλογα, δεν είναι κοροΐδο να τα βάλει απ’ την τσέπη του. Το πήρε όπως το πήρε το
έργο, του το δώσαμε, δεν ήρθε να μας παρακαλέσει, του το δώσαμε σαν λύση
ανάγκης, δεν μπορεί όμως να του λέμε, ανέβα 1μέτρο και αυτός να λέει 1,5μ. Εσείς
προχθές λέγατε άλλα, σήμερα άλλα και μεθαύριο άλλα. Πρέπει να φέρετε
ανακεφαλαιωτικό πίνακα και να ξέρουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και να μάθουν
και οι δημοσιογράφοι και οι Βεροιώτες ότι το κτίριο αυτό αλλιώς το είχαμε μελετήσει

και αλλιώς μας βγαίνει, λόγω του υπεδάφους, πρέπει να το στήσουμε εκεί αλλά θα
είναι κάτω ή πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου, θα χάσουμε τον περιβάλλοντα χώρο,
θα χάσουμε χώρους στάθμευσης, θα χάσουμε πολλά άλλα. Όλα αυτά που θα
χάσουμε, θα πρέπει να πέσουν μπαζοχάλικα ή μάλλον όχι μπαζοχάλικα, κροκάλα και
λοιπά, δεν ξέρω ποιο άλλο υλικό, για να στηθεί και το κολυμβητήριο να μην βάλει
νερά αλλά και ο περιβάλλον χώρος να είναι εναρμονισμένος με τη μελέτη. Δεν
μπορούμε να ψηφίσουμε για τέτοιο πράγμα, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε
συνυπεύθυνοι σε αυτό το έγκλημα που θα γίνει απόψε αν ψηφιστεί.
Χατζηαθανασίου: Η απάντηση του συναδέλφου κ. Δάσκαλου με έπεισε να
ψηφίσω την πρόταση. Αν αληθεύει ότι το μπάζωμα μέχρι το 1 μέτρο, υπολείπεται
κατά 20εκ. απ’ τον υδροφόρο ορίζοντα, φαντάζει κοινή λογική ότι θα πρέπει
τουλάχιστον να φτάσουμε στον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι ώστε να μην επιτραπεί η
είσοδος νερών, εφόσον θα είναι πιο κάτω, στο κολυμβητήριο όταν υπάρχει νερό,
είναι πάρα πολύ απλό, μου φάνηκε, βεβαίως δεν ξέρω από τεχνικά και άλλα τέτοια κε
Δάσκαλε και απορίας άξιο είναι βέβαια, γιατί η επιτροπή δεν μπορούσε να μου δώσει
μια απάντηση, δεν μου την έδωσε, γιατί η επιτροπή παρέβλεψε αυτά τα 20 εκ., τα
οποία αποτελούν πρόβλημα για το κολυμβητήριο.
Δάσκαλος: Συγκράτησα, αν και είναι πρωτομιλία, για το «έγκλημα» που
ειπώθηκε. Δεν πρόκειται να γίνει έγκλημα, κανένα έγκλημα. Εμείς στα δυο αυτά
χρόνια, δώσαμε την ψυχή μας και οφείλω να πω, με μεγάλη προσπάθεια, για να
καταλήξουμε να ξεκαθαρίσουμε το έργο, να μπει εργολάβος καινούργιος να το
κατασκευάσει. Θέλουμε να κατασκευαστεί το έργο, θέλουμε να το χρησιμοποιήσουν
οι επόμενες γενιές και απ’ του χρόνου και τον επόμενο χρόνο, ανάλογα με την
χρηματοδότηση του έργου, να ολοκληρωθεί το έργο. Θέλουμε να κατασκευαστεί το
έργο και θέλουμε να κατασκευαστεί χωρίς προβλήματα, το σημαντικότερο είναι
αυτό. Αν το αφήναμε το έργο, και θέλω να πω επειδή είμαι και μηχανικός, αν το
αφήναμε θεμελιωμένο στα 6 μέτρα, ποιος θα μου πει ότι οι εργασίες
αδιαβροχοποίησης του κτιρίου θα ήταν τόσο τέλειες έτσι ώστε να μην έχει
προβλήματα ή μετά από 10 ή 20 χρόνια να μην γίνεται και πισίνα όλο το υπόγειο του
κολυμβητήριου; Γιατί το κολυμβητήριο σκεφτείτε ότι έχει 5.500 τετρ. μέτρα υπόγειο,
είναι θεμελιωμένο στα 6 μέτρα, είχε προβλεφθεί, εγώ αν ήμουν επιτροπή
αξιολόγησης δεν θα το ενέκρινα, υπήρχαν πιστεύω και καλύτερες προτάσεις, δεν θα
το ενέκρινα να πάει τόσο βαθιά σε εκείνο τον υπόγειο ορίζοντα. Παρόλα αυτά και
θέλω να απαντήσω στον κο Τηλέμαχο, θέλω να πω ότι, προτείνω τους 20 πόντους για
να είμαστε ακριβώς εκεί που δεν υπάρχει νερό. Η επιτροπή είπε ότι τα θεμέλια, γιατί
η θεμελίωση ο κώνος της θεμελίου ήττα, περιμετρικά ή τα συνδετήρια δοκάρια
μπορεί να έχουν και ύψος, δεν θυμάμαι τώρα και 1 μέτρο, θα μπορούσαν να
πατήσουν τα 20 εκ. από τα θεμέλια ή από τα δοκάρια, μέσα στο νερό, δεν θα υπήρχε
πρόβλημα, αυτό είπε η επιτροπή, εγώ προτείνω αφού παίρνουμε μια απόφαση και θα
πάρουμε μια απόφαση, τουλάχιστον να είμαστε εκεί που δεν θα υπάρχει πουθενά
νερό, να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα για το κτίριο αυτό.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Επιμένω κε πρόεδρε ότι το θέμα πρέπει να το πάρετε πίσω
και να καθίσει κάτω η υπηρεσία, με τους μελετητές, με τον αντιδήμαρχο των
τεχνικών, να κάνει την τροποποίηση της μελέτης, να φέρει τον ανακεφαλαιωτικό
πίνακα, να μας δείξει εκεί σε ποιο ύψος θα είναι, τι σχέση θα έχει το κολυμβητήριο με
το γήπεδο ποδοσφαίρου που είναι δίπλα, γιατί θα γίνουν και οι κερκίδες εκεί όπως
τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί παλιότερα, τι σχέση θα έχει με τον περιβάλλοντα
χώρο, αλλά κυρίως τι σχέση και πόσα χρήματα θα ξοδέψουμε. Απόψε εμείς
αποφασίζουμε, αν θα βάλουμε 50 πόντους, 1 μέτρο, 1,5 μέτρο το κτίριο του

κολυμβητηρίου στην στάθμη αυτή που λέει τώρα ο αντιδήμαρχος. Φοβούμαι, και
επειδή το είπε και ο ίδιος στη προηγούμενη συνεδρίαση, πρώτα ο εργολάβος έκανε
αίτηση για μισό μέτρο επάνω, στη συνέχεια έκανε δεύτερη αίτηση, η υπηρεσία
εισηγήθηκε για 70 πόντους επάνω και του έδωσε εντολή να δουλέψει, που ο
αντιδήμαρχος μίλησε για ένα 1 μέτρο και απόψε μας λέει 1.20 μέτρα, ποιος μας λέει
ότι μετά από ένα μήνα δεν θα έρθει εδώ να μας πει για 1,5 μέτρο επάνω το
κολυμβητήριο; 60.000,00 Ευρώ, το κόστος. 20.000.000 δρχ. χάσαμε και τα πετάμε
έτσι επειδή ο κος Δάσκαλος λέει 1,20 κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει, εε όχι κε
Δάσκαλε, κατά τη γνώμη σας 1,20 αλλά για τον κο Χατζηαθανασίου πρέπει να μπει
στο 1,05 και για μένα στο 0,95.
Δάσκαλος: Κε πρόεδρε, επειδή δεν διαβάσαμε στο προηγούμενο Δ.Σ ούτε καν
το εισηγητικό, να σας πω ότι στις 30-9-09 δόθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία,
απ’ τον Κωστούλα και τους επιβλέποντες, εντολή στον ανάδοχο εκτός από το 1 μέτρο
που υπολειπόταν είχε σκαφτεί πιο βαθιά απ’ τον προηγούμενο εργολάβο, να
μπαζωθεί εκείνο και του δώσανε εντολή να μπαζώσει ακόμα μισό μέτρο, έτσι λοιπόν,
στο προηγούμενο Δ.Σ και σήμερα, έγινε εκτός απ’ το μισό μέτρο που ήδη του δόθηκε
του εργολάβου από την διευθύνουσα υπηρεσία, ήδη ο εργολάβος το έχει εκτελέσει,
προτείνεται από την υπηρεσία, να επιχωθεί άλλο μισό μέτρο και εγώ προτείνω
άλλους 20 πόντους, για να καταλάβουμε τι λέμε εδώ μέσα, δεν είπαμε τίποτα
διαφορετικό, αυτά.
Πρόεδρος: Ποιοι είναι υπέρ της εισήγησης;
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, δεν ψηφίζουμε το θέμα όπως εισάγεται, γιατί
πρέπει να έρθει ανακεφαλαιωτικός πίνακας για να ξέρουμε και το ύψος της στάθμης
και το ποσό που θα χρειαστεί.
Πρόεδρος : Ποιοι είναι υπέρ της άποψης της εισήγησης για συζήτηση και
λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Ποιοι συμφωνούν με πρόταση του κ. Δ. Δάσκαλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
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 των ψηφοφοριών.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Αποδέχεται εν μέρει το από 30-10-2009 αίτημα της «Καρατζούνης
ΑΤΕΒΕ» αναδόχου εταιρείας του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου
Βέροιας» για ανύψωση της στάθμης θεμελίωσης (στάθμης υπογείου) του κτιρίου του
Κλειστού Κολυμβητηρίου κατά 0,70 μέτρα πλέον αυτής που εγκρίθηκε με το αριθ.
Γ/3344/30-9-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 704 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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