Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 6/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 161/2009
Περίληψη
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με
εξειδικευμένους ιδιώτες και τροπ/ση προϋπολογισμού
Δήμου έτους 2009.
Σήμερα 23 Φεβρουαρίου 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 19-2-2009 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
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης

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 τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 154/2009
απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 155/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 157/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 158/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Σ.
Μηλιόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 161/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-2-2009 εισηγητικό
σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Προκειμένου να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες στο Δήμο μας, οι
οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού
προσωπικού του, απαιτείται η σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με
εξειδικευμένους ιδιώτες και συγκεκριμένα :
 Δύο (2) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, για τον έλεγχο των διαγραμμάτων των
ιδιοκτησιών του Δήμου και τη μεταγραφή των πράξεων τακτοποίησηςεφαρμογής, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι το 2011 λήγει η
προθεσμία οριστικοποίησης καταλόγων και αυτή τη στιγμή ελέγχονται πάνω
από 1000 ακίνητα, τα οποία έχουν καταληφθεί και δεν είναι ανθρωπίνως
δυνατόν να διεκπεραιωθούν από το υπάρχον προσωπικό, η δε καθυστέρηση
της διεκπεραίωσής τους συνιστά σημαντική περιουσιακή βλάβη του Δήμου.
 Ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
στα ζώα του Κυνοκομείου του Δήμου, λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
 Ενός (1) ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού και
 Δύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Πολ.Μηχανικών, για την κάλυψη αυξημένων
αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενόψει ανάληψης έργων του
ΕΣΠΑ, η εκτέλεση των οποίων απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση.
 Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων, για το πολυμηχάνημα του
Δήμου, επειδή δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Με το αρ. 413/22-1-09 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Α. & Διοίκησης Ν. Ημαθίας
διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας το με αρ. 2278/12-1-09 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης
& Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων
στους Ο.Τ.Α. προσωπικού α)Ι.Δ.Ο.Χ. (πλην των ανταποδοτικών) και β)για τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Με το άρθρο 2 της αρ. 33/27-12-06 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄/28-12-06) όπως
ισχύει προβλέπεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί και σύναψη συμβάσεων έργου : 1.
Συνιστάται Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια
για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου. 2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και
σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της
Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού
κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το
διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου. 3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν.
2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.»

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-97)
παρέχεται η δυνατότητα συνάψεως συμβάσεων μίσθωσης έργου μεταξύ των Δήμων
αφενός, και φυσικών προσώπων αφετέρου, για την εκτέλεση έργων που δεν
ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού τους.
Σύμφωνα με το με αρ. 2278/12-1-09 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης &
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., τα αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου υποβάλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από:
α) Απόφαση δημοτικού συμβουλίου, με την οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος
για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου προσωπικού, κατά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα. β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί στον

προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος. γ) Τους προβλεπόμενους
πίνακες 2 και 3 συμπληρωμένους.
δ) Την προβλεπόμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου ότι η
συγκεκριμένη σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι σύμβαση μίσθωσης
εξαρτημένης εργασίας.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας, αφού
διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που δεν ανάγονται στο συνήθη
κύκλο καθηκόντων του τακτικού προσωπικού, συντάσσει εισηγητική έκθεση, στην
οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής
έγκρισης. Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. για έγκριση.
Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβληθούν στο ΥΠ.ΕΣ. μέχρι τις 10-2-2009.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2009 δεν υπάρχουν γραμμένες
σχετικές πιστώσεις για την αμοιβή των ανωτέρω ιδιωτών.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει
για:
1)Την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Βέροιας με
εξειδικευμένους ιδιώτες (προκειμένου να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες, οι
οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού
προσωπικού του), ως εξής :
 Δύο (2) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, για τον έλεγχο των διαγραμμάτων των
ιδιοκτησιών του Δήμου και τη μεταγραφή των πράξεων τακτοποίησηςεφαρμογής, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι το 2011 λήγει η
προθεσμία οριστικοποίησης καταλόγων και αυτή τη στιγμή ελέγχονται πάνω
από 1000 ακίνητα, τα οποία έχουν καταληφθεί και δεν είναι ανθρωπίνως
δυνατόν να διεκπεραιωθούν από το υπάρχον προσωπικό, η δε καθυστέρηση
της διεκπεραίωσής τους συνιστά σημαντική περιουσιακή βλάβη του Δήμου.
 Ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
στα ζώα του Κυνοκομείου του Δήμου, λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
 Ενός (1) ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού και
 Δύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Πολ.Μηχανικών, για την κάλυψη αυξημένων
αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενόψει ανάληψης έργων του
ΕΣΠΑ, η εκτέλεση των οποίων απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση.
 Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων, για το πολυμηχάνημα του
Δήμου, επειδή δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
2) Την έγκριση τροποποίησης ή μη του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009,
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις για την κάλυψη της αμοιβής των
ανωτέρω ιδιωτών. (Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω για το τρέχον έτος
προϋπολογίζεται περίπου στο ύψος των 60.000,00 € , συνολικά.)
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Αν και δεν χρειαζόταν πριν την απόφαση του συμβουλίου η
βεβαίωση του νομικού συμβούλου του Δήμου ότι δεν υποκρύπτονται συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας, όπως μας είπαν και από την Περιφέρεια, ωστόσο ο δικηγόρος
του Δήμου προσκόμισε τη βεβαίωση αυτή.
Σκουμπόπουλος: Ήταν απολύτως απαραίτητη η βεβαίωση αυτή για να πάρει
απόφαση το δημοτικό συμβούλιο, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο εισηγητικό που
υπογράψατε κα Δήμαρχε. Δεν συμφωνώ με το νομικό σύμβουλο. Πιστεύω πως
υποκρύπτονται συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για τις ειδικότητες αυτές αφού δεν
αφορούν εργασίες έκτακτες και θα καταψηφίσω το θέμα.

Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-2-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 413/22-1-09 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Α. & Διοίκησης Ν. Ημαθίας, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας το με αρ. 2278/12-1-09 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τον
προγραμματισμό των προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. προσωπικού μεταξύ άλλων και για
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3.- Την ανάγκη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένους ιδιώτες
προκειμένου να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες, οι οποίες δεν ανάγονται στον
κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού του, και ειδικότερα:
α)δύο (2) Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, β)ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου, γ) ενός (1) ΠΕ
Μηχανολόγου Μηχανικού, δ)δύο (2) Τ.Ε. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών και ε)
ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων.
4.- Την από 18-2-2009 βεβαίωση του νομικού συμβούλου του Δήμου, σύμφωνα με
την οποία οι παραπάνω συμβάσεις είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν
υποκρύπτουν εξαρτημένες σχέσεις εργασίας.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για τη
δημιουργία νέων πιστώσεων.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/8-10-97)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις», την αριθ.
5345/005 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις αριθ. 33/06 και 15/07 Π.Υ.Σ., τις διατάξεις
του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/515/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
κοινοτήτων».
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους,
του Δήμου Βέροιας με εξειδικευμένους ιδιώτες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν
σημαντικές εργασίες, οι οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων
του τακτικού προσωπικού του, και ειδικότερα:
 Τριών (3) Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών για τον έλεγχο των διαγραμμάτων
των ιδιοκτησιών του Δήμου και τη μεταγραφή των πράξεων τακτοποίησηςεφαρμογής, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι το 2011 λήγει η
προθεσμία οριστικοποίησης καταλόγων και αυτή τη στιγμή ελέγχονται πάνω
από 1.000 ακίνητα, τα οποία έχουν καταληφθεί και δεν είναι ανθρωπίνως
δυνατόν να διεκπεραιωθούν από το υπάρχον προσωπικό, η δε καθυστέρηση
της διεκπεραίωσής τους συνιστά σημαντική περιουσιακή βλάβη του Δήμου.
 Ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
στα ζώα του Κυνοκομείου του Δήμου , λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.



Δύο (2) Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενόψει ανάληψης έργων του ΕΣΠΑ, η
εκτέλεση των οποίων απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση.
 Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων, για το πολυμηχάνημα του
Δήμου, επειδή δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για τη
δημιουργία των σχετικών νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας ύψους € 60.000,00 για το τρέχον έτος.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 161 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.
Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25/2/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

