ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 203/2009
Περίληψη
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία και διαπίστωση
υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Σήμερα 16 Μαρτίου 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 12-3-2009 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 25 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
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου για το έτος 2008 περιλαμβάνεται και το έργο:
1.- «Πρόγραμμα Βελτίωσης Πάρκων και Παιδικών Χαρών πόλης & Τ.Δ.
» με πίστωση 50.000,00 €, προϋπολογισμό 50.000,00 €, χρηματοδότηση από
ΣΑΤΑ και Κ.Α. 35/7322.001.
2.-«Διαμόρφωση Πάρκων και Παιδικών χαρών στα Τοπικά
Διαμερίσματα»
με
πίστωση
50.000,00€
προϋπολογισμό
50.000,00€
χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ και Κ.Α. 30/7326.006.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 171/87 για τα «όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται
από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις» προβλέπεται ότι: «Η εκτέλεση έργων
με αυτεπιστασία γίνεται από τον Δήμαρχο μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη εισήγηση του Δημάρχου χωρίς να
απαιτείται γνωμάτευση της Διευθύνουσας ή επιβλέπουσας υπηρεσίας».
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004
(ΦΕΚ 195/Α΄/19-10-04) «Για τις έκτακτες ανάγκες έργων, που εκτελούνται με
αυτεπιστασία από δήμους και κοινότητες, τους συνδέσμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης
απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως
αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Π.Δ. 609/1985, όπως ισχύει
κάθε φορά, εφόσον διαπιστώνεται με ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το
προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται
με απόφαση του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσμου ή
του εξαρτημένου νομικού προσώπου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες
ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέωσης. Για την ανωτέρω πρόσληψη
εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003. Η
διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20
του Ν. 2190/1994».
Λαμβάνοντας υπόψη:
- Ότι με τη σημερινή διάρθρωση του τεχνικού τμήματος ο Δήμος μας μπορεί να
εκτελέσει με μικρότερη δαπάνη τα παραπάνω έργα.
- Ότι ο Δήμος μας διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό για την εκτέλεση του παραπάνω
έργου.
- Ότι για την εκτέλεση των παραπάνω έργων απαιτείται η πρόσληψη έκτακτου
εργατοτεχνικού προσωπικού για την ενίσχυση του υπάρχοντος ειδικευμένου τεχνικού
προσωπικού, το οποίο έχει την εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων

Εισηγούμαστε την εκτέλεση του παραπάνω έργων με αυτεπιστασία, ως εξής:

α/α

Τίτλος έργου

ΑΜ

1.

Πρόγραμμα
βελτίωσης
πάρκων
και
παιδικών
χαρών πόλης
& Τ.Δ.

9/09

Διαμόρφωση
πάρκων
και
παιδικών
χαρών
στα
Τοπικά
Διαμερίσματα

19/09

2.

Πίστωση
σε €
50.000,00

50.000,00

Προϋ/σμός
σε €
50.000,00

50.000,00

Κ.Α.

35/7322.001

30/7326.006

Ενδεικτική
δαπάνη για
Εργ/κά
34%
ήτοι ευρώ
17.000,00

32%
ήτοι ευρώ
16.000,00

Ενδεικτικές
θέσεις για
πρόσληψη
έκτακτου
προσωπικού
(1
Τεχνίτης
οικοδόμος,
1
Χειριστής
μηχ/τος
1
Εργάτης
οικοδόμος)
(1
Τεχνίτης
οικοδόμος,
2
Εργάτες
οικοδόμοι)

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο ν’
αποφασίσει:
Α) Για την εκτέλεση των παραπάνω έργων με αυτεπιστασία.
Β) Για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας πρόσληψης του παρακάτω έκτακτου
προσωπικού (κατά ειδικότητα και αριθμό), η απασχόληση του οποίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις (135) εργάσιμες ημέρες ετησίως (5μηνη απασχόληση) ή για όση
χρονική περίοδο διαρκέσει το έργο ή για όσο το επιτρέπει η σχετική πίστωση,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες εκτέλεσης των παραπάνω έργων, χωρίς
δυνατότητα ανανέωσης:
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2
1
3

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ

3

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Μ.
Σουμελίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Ι. Καλαϊτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Τις αριθ. 9 & 19/2009 μελέτες του Τμήματος Πρασίνου Δήμου Βέροιας.
3.- Ότι με τη σημερινή διάρθρωση του τεχνικού τμήματος μπορεί ο Δήμος Βέροιας
να εκτελέσει με μικρότερη δαπάνη το παραπάνω έργο.
4.- Ότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των
παραπάνω έργων.
5.-Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες εκτέλεσης των παραπάνω έργων για τις οποίες δεν
επαρκεί το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ενδεικτική
δαπάνη για
υλικάμηχ/τα
66%
ήτοι ευρώ
33.000,00

68%
ήτοι
€
34.000,00

6.- Ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2009 περιλαμβάνονται τα παραπάνω
έργα.
7.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στους Κ.Α. 35/7322.001 και
30/7326.006 υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», 11
του Π.Δ. 171/87 «Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία», του Ν. 1418/84, του Ν.
3146/2003 καθώς και του άρθρου 209 (παρ. 4) του Ν. 3584/07.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την εκτέλεση με αυτεπιστασία των παρακάτω έργων, ως εξής :

α/α

Τίτλος έργου

ΑΜ

1.

Πρόγραμμα
βελτίωσης
πάρκων
και
παιδικών
χαρών πόλης
& Τ.Δ.
Διαμόρφωση
πάρκων
και
παιδικών
χαρών
στα
Τοπικά
Διαμερίσματα

9/09

2.

19/09

Πίστωση
σε €
50.000,00

50.000,00

Προϋ/σμός
σε €
50.000,00

50.000,00

Κ.Α.

35/7322.001

30/7326.006

Ενδεικτική
δαπάνη για
Εργ/κά
34%
ήτοι ευρώ
17.000,00

32%
ήτοι ευρώ
16.000,00

Ενδεικτικές
θέσεις για
πρόσληψη
έκτακτου
προσωπικού
1 Τεχνίτης
1
Χειριστής
μηχ/τος
1 Εργάτης
1 Τεχνίτης
2 Εργάτες

Β) Διαπιστώνει την αναγκαιότητα πρόσληψης του παρακάτω έκτακτου
προσωπικού (κατά ειδικότητα και αριθμό), η απασχόληση του οποίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις (135) εργάσιμες ημέρες ετησίως (5μηνη απασχόληση) ή για όση
χρονική περίοδο διαρκέσουν τα έργα ή για όσο το επιτρέπουν οι σχετικές πιστώσεις,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες εκτέλεσης του/των παραπάνω έργου/ων:
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2
1
3

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ

3

Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, της παρούσας απόφασης,
προκαλείται δαπάνη ύψους € 33.000,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2009 και των Κ.Α. των παραπάνω έργων.

Ενδεικτική
δαπάνη για
υλικάμηχ/τα
66%
ήτοι ευρώ
33.000,00

68%
ήτοι
€
34.000,00

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 203 / 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 7/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

