ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 349/2016
Περίληψη
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και
προμήθειες από 1/3/2016 ως 30/4/2016.
Σήμερα 13 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-6-2016
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27)Ζ.Πατσίκας, 28) Α.
Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Π.Παπαδίνα, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 329/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 330/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 332/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Κουλουριώτης,
Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 333/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε η
κ.Σ.Ελευθεριάδου
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Μαρκούλης,
Α.Καγκελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Κούτρας και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α.Μαρκούλης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 343/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 348/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Γουλτίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 349/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Ν.Μαυροκεφαλίδης,
Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 2-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 του από 17/5/59 Β.Δ «Περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων », ο Δήμαρχος αποδίδει λογαριασμό στο
Δημοτικό Συμβούλιο εντός διμήνου από την περαίωση των εργασιών ή της ενέργειας των
προμηθειών, που εκτελέσθηκαν χωρίς διαγωνισμό βάσει των συνημμένων καταστάσεων που
συντάχθηκαν από τα σχετικά χρηματικά εντάλματα που έχουν εκδοθεί στην περίοδο από
01/03/2016 έως 30/04/2016 .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Θέλω να ρωτήσω για δύο δαπάνες, η μία είναι για την εταιρεία, μια
συνεργάτης που αφορά την αποτίμηση των κατασκευαστικών αποκλίσεων της κατασκευής της
γέφυρας Κούσιου στην οποία βλέπω ότι έχουμε ένα ποσό 9.815€ και η δεύτερη αφορά τη δαπάνη
για τον Αγαθαγγελίδη Πέτρο «Διευθέτηση πρανούς 16ης Οκτωβρίου» με 24.600€. θα ήθελα να
μας πει ο αρμόδιος ποια είναι τα όρια για τις απευθείας αναθέσεις και αν εμπίπτουν αυτές οι
δαπάνες στα όρια αυτά.
Λαζαρίδης: Έχει να κάνει με το αν είναι εργασία, αν είναι προμήθεια, ποικίλουν ανάλογα
με το αντικείμενο. Γίνεται σαφής έλεγχος και όταν είμαστε μέσα στα όρια και υπάρχει και η
σχετική βία μπορεί να γίνει ανάθεση.
Μαρκούλης: Στα έργα ποια είναι τα όρια για την απευθείας ανάθεση;
Δήμαρχος: Στα έργα είναι 12.192€ συν ΦΠΑ κ.Μαρκούλη.
Μαρκούλης: Εδώ έχουμε 24.600€;
Λαζαρίδης: Έργο με εργασία, υπάρχει ένας διαχωρισμός ως προς το ποσοστό του έργου
που έχει να κάνει με προμήθεια, με υλικά και παροχές. Η εργασία είναι 24.600€. Αυτό κρίθηκε
από την Επίτροπο, γιατί έγινε και το σχετικό ερώτημα για την εργασία και μας δόθηκε η
δυνατότητα.
Μαρκούλης: Νομίζω ο κ.Λαζαρίδης δεν μας τα λέει καλά, γιατί σύμφωνα με τη νομοθεσία
είναι μέχρι 6.900€ όταν μιλάμε για έργο, για κατασκευή, μέχρι 6.900€ με απλή τεχνική έκθεση
μπορεί ο Δήμαρχος να κατασκευάσει έργο. Αν είναι από 6.900-12.120€ μπορεί να κάνει ανάθεση
σε εργολάβο αλλά με μελέτη της υπηρεσίας και από 12.120-45.000€ πρέπει να γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός.
Εδώ δεν έχει γίνει πρόχειρος διαγωνισμός, έχει γίνει απευθείας ανάθεση, νομίζω ότι
πάσχει η συγκεκριμένη δαπάνη. Όσον αφορά την δαπάνη για τον Τσικνιά νομίζω ότι και εκεί
έχουμε πρόβλημα γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μελέτη και εσείς το έχετε στα έργα.
Δήμαρχος: Πραφανώς ότι κάνουμε είναι στα όρια της νομιμότητας. Τώρα τι θεωρεί ο
καθένας έργο ή μελέτη, εντάξει, είναι δικό του θέμα. Προφανώς έχουν γίνει σε συνεννόηση αυτά
τα πράγματα.
Λαζαρίδης: Έχουν κριθεί νόμιμα και από την Επίτροπο. Πριν κάνουμε οτιδήποτε έγινε
σχετική συνεννόηση.
Μαρκούλης: Μα δεν μου δίνετε απάντηση, εγώ λέω ότι ισχύουν αυτά, ότι κακώς όσον
αφορά την τελευταία δαπάνη είναι ολοφάνερο ότι κακώς έχει πληρωθεί και κακώς έχει γίνει
απευθείας ανάθεση.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά το ζήτημα της μελέτης του Τσικνιά για να δείτε ότι και σε
αυτό το έργο έχουμε πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για απευθείας ανάθεση μελέτης, δεν
τηρήθηκαν τα προσχήματα για ένα έργο που απασχολεί τη Βέροια εδώ και πολλά χρόνια. Αν
είχαμε κάτι απλούστερο που δεν απασχολούσε κανένα θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε.
Εγώ δεν θα συμπράξω στην έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης.
Δήμαρχος: Θα πρέπει εδώ μέσα να σταματήσει ο καθένας να βγάζει αυθαίρετα
συμπεράσματα και να γίνεται «βασιλικότερος του Βασιλέως».
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;

Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης,
Σ.Ελευθεριάδου, Α.Αποστολόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ζ.Πατσίκας, Ν.Τσιαμήτρος, Ι.Κυρατλίδης
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τα οποία μετά από έλεγχο βρέθηκαν ότι έχουν καλώς και από
τα οποία προκύπτει ότι με τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα δαπανήθηκαν τα αναγραφόμενα
ποσά για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών και δημοτικών προμηθειών.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 27 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Ότι καλώς έχει ο αποδιδόμενος από το Δήμαρχο λογαριασμός και καλώς διατέθηκαν οι
πιστώσεις με τα σχετικά χρηματικά εντάλματα για την εκτέλεση των εργασιών και προμηθειών
χρονικής περιόδου από 1-3-2016 έως 30-4-2016, όπως αυτές φαίνονται στις αναλυτικές
καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 349 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Σ.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
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Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Λυκοστράτης
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

