ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 236/2009
Περίληψη
΄Εγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 520/2008
απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και
της «Αστικό ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε.» για την ανάθεση εκτέλεσης
Συγκοινωνιακού Έργου.
Σήμερα 23 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 19-3-2009 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 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
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Τσιάρας
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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. 222/2009
απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 223/2009 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 227/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Διαμαντής.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ 237/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.

Ο σύμβουλος Παύλος Παυλίδης δήλωσε κώλυμα και αποχώρησε από την
αίθουσα.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-1-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 520/08 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθ. 588/08 όμοια, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Βέροιας και της «Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας Α.Ε.» για την ανάθεση
εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 30-92008.
Με το αριθ. 36/12-1-09 έγγραφό της η ΤΕΔΚ Ημαθίας μας αποστέλλει την
από 12-1-2009 «2η Ερμηνευτική Εγκύκλιο» της ΚΕΔΚΕ για τις διαδικασίες
εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σύμφωνα με την
οποία, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο αναφέρεται ότι:
«Μετά από προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την ενημερωτική συνάντηση εκπροσώπων Δήμων
και ΚΤΕΛ που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών την 17-12-08, προέκυψαν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Οι συντελεστές υπολογισμού του κόστους των οχημάτων αλλά και των οδηγών πρέπει
να αναθεωρηθούν γιατί εξαρτώνται από τον χρόνο διαδρομής κάθε δρομολογίου ο
οποίος δεν συσχετίζεται εύκολα με τη φύση του οδοστρώματος
2. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι περιπτώσεις κίνησης των λεωφορείων και σε
χωματόδρομο αλλά και σε χιόνι με αντιολισθητικές αλυσίδες.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε στις συμβάσεις μεταξύ Δήμων και ΚΤΕΛ να γίνει η
ακόλουθη τροποποίηση του Παραρτήματος Β.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να τροποποιήσει τη με
αριθ. 520/98 απόφασή του ώστε να συμπεριληφθεί στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της «Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας Α.Ε.», για την ανάθεση εκτέλεσης
Συγκοινωνιακού Έργου, το νέο συνημμένο σχέδιο Παραρτήματος Β.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αριθ. 520/08 και 588/08 αποφάσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Όπως θα είδατε και στο εισηγητικό του θέματος, πρόκειται για μία
τροποποίηση προηγούμενης απόφασης για τη συμπλήρωση της σύμβασης με το
Παράρτημα Β΄ για τον υπολογισμό του κόστους δρομολογίου μιας γραμμής.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: 1) Το θέμα αναβλήθηκε δύο φορές για συγκεκριμένο σκοπό
και μάλιστα συγκρίνοντας τα τρία εισηγητικά σημειώματα, βλέπω ότι είναι τα ίδια.
Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τον λόγο της αναβολής. 2) Το
πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» υλοποιείται; 3) Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα, πώς
εφαρμόζεται εδώ και δύο μήνες χωρίς το Δ.Σ. να έχει λάβει τη σχετική απόφαση;
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, το γνωρίζει ο κ. Σκουμπόπουλος, παρόλο που έκανε
σχετική ερώτηση, ότι το πρόγραμμα υλοποιείται θα διάβασε και τα συγχαρητήρια
χωριών ή περιοχών, όπου έχουν επεκταθεί οι γραμμές συγκοινωνίας. Το θέμα
αναβλήθηκε διότι υπήρχε μία πληροφορία ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλο ένα
έγγραφο από την ΚΕΔΚΕ, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ και κατόπιν σχετικής
επικοινωνίας που είχαμε πληροφορηθήκαμε ότι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ άλλο.
Είναι απολύτως τυπικό το θέμα. Δεν νομίζω καν ότι πρέπει να περάσει από το Δ.Σ.
διότι έχει ήδη εγκριθεί. Έχουμε ήδη αποφασίσει επ’ αυτού.
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε, επειδή το θέμα ήδη συζητήθηκε εκτενώς την
προηγούμενη φορά και τώρα είναι τελείως τυπικό ίσως θα μπορούσαμε να
προχωρήσουμε και να μην ανοίξουμε συζήτηση και πάλι.
Σκουμπόπουλος: Δεν πρέπει να μάθουμε σε ποια σημεία τροποποιείται η
σύμβαση;

Δήμαρχος: Δεν βοηθάμε κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο …………….
Σκουμπόπουλος: Πώς δεν βοηθάτε; Τα δώσατε όλα στα Αστικά και στα
ΚΤΕΛ δεν δώσατε τίποτε.
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε, σας παρακαλώ.
Σκουμπόπουλος: Τι κε πρόεδρε; Δεν θέλετε να τα πω;
Δήμαρχος: Το θέμα είναι τελείως τυπικό. Έχει ήδη συζητηθεί και υπάρχουν
όλα στα πρακτικά. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, να το κάνουμε αλλά πιστεύω ότι
δεν υφίσταται ζήτημα.
Σκουμπόπουλος: Αν δεν θέλετε να μιλήσουμε, εντάξει θα σας κάνουμε τη
χάρη. Δεν συμφωνούμε για τους λόγους που δεν συμφωνήσαμε και την άλλη φορά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-1-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 36/12-1-2009 έγγραφο της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας, με το οποίο
διαβιβάστηκε στον Δήμο η από 12-1-2009 «2η Ερμηνευτική Εγκύκλιος» της
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις διαδικασίες εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
3.- Την αριθ. 520/2008 απόφασή του, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.
588/2008 όμοια, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της «Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας Α.Ε.» για την ανάθεση εκτέλεσης
Συγκοινωνιακού Εργου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δημοτικής
Συγκοινωνίας «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
4.- Το συνημμένο σχέδιο σύμβασης για τον παραπάνω σκοπό.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 και στον Κ.Α. 00/6736.013
«Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» προβλέπεται πίστωση
ποσού € 306.986,00 για τον παραπάνω σκοπό.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 83 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του
άρθρου 19 του Ν. 2963/01.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 520/2008 απόφασής του
περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της «Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ.
Βέροιας Α.Ε.» για την ανάθεση εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Εργου, στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος Δημοτικής Συγκοινωνίας «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» της
ΚΕΔΚΕ (Α΄Φάση Νοέμβριος 2008-Δεκέμβριος 2009), προκειμένου να
συμπεριληφθεί το νέο Παράρτημα Β (περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις κίνησης των
λεωφορείων σε χωματόδρομο και χιόνι) εν λόγω σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 520 & 588/2008 αποφάσεις του.
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
Ο σύμβουλος Π. Παυλίδης επανήλθε στην αίθουσα..

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 236 / 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.
Ν.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Κ.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.
Η.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

