ΑΔΑ: Ω0ΔΚΩ9Ο-Ι7Ξ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
Από το υπ’ αριθ. 18/2016 πρακτικό συνεδρίασης
T AGENCY
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.05 08:12:12
EEST
Reason:
Location: Athens

Αρ. απόφ. 463/2016
Περίληψη
Έγκριση εκπόνησης μελέτης (με δωρεά και χωρίς
αντάλλαγμα) από την Διαχειριστική Επιτροπή
Δωρεάς Αφών Κούσιου, για το έργο «Κατασκευή
Γέφυρας Αφών Κούσιου».
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 26-8-2016 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 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Ι.Χειμώνας, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος
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)Γ.Ορφανίδης, 20)Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
23)Α.Σιακαβάρας,
24)Θ.Τέτος,
25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος,
28)Ζ.Πατσίκας,
29)
Α.
Καγκελίδης,
30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης,
32)Η.Τσιφλίδης,
33)Σ.Ελευθεριάδου,
34)Ν.Μπέκης,
35)Π.Παπαδίνα,
36)Α.Αποστολόπουλος,
37)Α.Μαρκούλης, 38)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, 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, Ι.Σιδηρόπουλος, Η.
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, 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.Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε
ο κ.Η.Τσιφλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 462/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Μελιόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 463/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Δ.Κουλουριώτης και προσήλθε ο
κ.Γ.Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 467/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 468/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Αγγελίνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 469/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι
κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Θ.Αγγελίνας, Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 470/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης,
Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 472/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν
οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 473/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 479/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 480/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 485/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έγκρισης
για την εκπόνηση νέας μελέτης (με δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα) από την Διαχειριστική
Επιτροπή Δωρεάς Αφών Κούσιου για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών
Κούσιου». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι η Διαχειριστική Επιτροπή συνεδρίασε στις
30/8/2016 και σήμερα λάβαμε την επιστολή της.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρότασή μου για συζήτηση του θέματος αυτού ως
εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος,
Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία 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 31-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Στις 31/8/2016 κατατέθηκε επιστολή της διαχειριστικής επιτροπής Αφών Κούσιου προς
τον Δήμο Βέροιας με την οποία δηλώνεται η βούληση για ανάληψη πρωτοβουλιών και σύνταξης
νέας μελέτης ολοκλήρωσης του έργου ‘ Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου’.
Σύμφωνα με το άρθρο 377 §1(40) του Ν. 4412/2016 το άρθρο 2Α (Δωρεά μελετών) του Ν.
3316/2005(Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ) είναι εν ισχύ. Το
άρθρο 2Α (Δωρεά Μελετών) του Ν. 3316/2005 ορίζει ότι :
‘ Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής,
μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του
δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση
καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και
θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της
μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά
τη διάρκεια εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει
προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο.
Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της
μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η
δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες
της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η πάροδος προθεσμίας ενός
μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και
β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές
βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται
υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.’
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την Έγκριση εκπόνησης μελέτης(με δωρεά &
χωρίς αντάλλαγμα) από την ‘Διαχειριστική Επιτροπή Δωρεάς Αφών Κούσιου’ προς τον Δήμο
Βέροιας για τον σκοπό σύνταξης νέας μελέτης υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου ‘
Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου’. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί μελετών
και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς έγκριση μελέτη θα έχει την πληρότητα μελέτης εφαρμογής
μετά της λήψης των αναγκαίων αδειών (τεύχη δημοπράτησης κλπ) Η επίβλεψη και η έγκριση θα
γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου Βέροιας
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
αποδοχή ή μη της δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα εκπόνηση της νέας μελέτης υλοποίησης και
ολοκλήρωσης του έργου ‘ Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου’ η οποία θα παραδοθεί στον Δήμο
σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Μαρκούλης: Ήθελα να ρωτήσω, έχει προκύψει ενδιαφέρον για τη σύνταξη νέας μελέτης;
Ο μελετητής, ο κ.Μαυράκης, εδώ λέμε για αποδοχή δωρεάς για τη σύνταξη νέας μελέτης, υπάρχει
κάτι συγκεκριμένο;
Γουλτίδης: Πως προέκυψε η πρόθεση της διαχειριστικής επιτροπής για να μας κάνει
δωρεάν μελέτη; Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια μελέτη όταν υφίσταται η προηγούμενη….
Έγινε η προσωρινή παραλαβή αλλά είναι και το ερώτημα που είπε ο κ.Μαρκούλης, δηλ. ο
μελετητής τι λέει;
ΚαγκελίδηςΚατ’ αρχήν αυτή η διαχειριστική επιτροπή είναι ισόβιοι; Το έργο έπρεπε να
τελειώσει σε τρία χρόνια από τη δωρεά και το έργο θα κρατήσει πολλά χρόνια. Δεν ξέρουν ότι το
έργο έπρεπε να τελειώσει σε τρία χρόνια και αυτοί παραμένουν 6, 7, 8; Θα μας κάνουν δωρεά της
δωρεάς; Έχει δικαίωμα η διαχειριστική να κάνει δωρεά της δωρεάς; …ξεκίνησε μια μελέτη και
από εδώ και πέρα είναι δικαιοδοσία του δήμου… τελικά μήπως αλλάξει ο τύπος της γέφυρας;
Το θέμα είναι ότι το ποσό το οποίο αναφέρεται δεν έχει ανάλυση, είναι ένα υπόλοιπο το
οποίο δεν ξέρω τεχνηέντως μας το δίνουν; Και πόσο είναι το κεφάλαιο; Και πόσο από αυτά τα
1.800.000€ είναι οι τόκοι; Να δούμε πόσο ήταν το ύψος της δωρεάς το αρχικό, πόσο είναι το
υπόλοιπο; Και από αυτά πόσοι είναι οι τόκοι; Να δούμε δηλ. στο έργο, εκείνο το γιαπί, στο οποίο
σίγουρα κάποιος δεν θα αναλάβει να συνεχίσει εκείνη τη μελέτη γιατί υπήρχαν ελλείψεις,
παραλείψεις….
Απεικονίζονται αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό; Και θέλω τις απαντήσεις σήμερα
κι όχι θα δούμε και θα σας απαντήσουμε, είναι μια περιβόητη γέφυρα κι οι αρμόδιοι τα στοιχεία
θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε συνεδρίαση στα χέρια τους.
Αποστολόπουλος: Και μένα παρόμοιες είναι οι ερωτήσεις με του κ.Γουλτίδη, ποια είναι η
αιτία της τωρινής πρόθεσης της δωρεάς αυτής; Γιατί δεν υπήρξε πιο πριν; Εδώ έχουμε μια
ιστορική διαδρομή του έργου, πως προέκυψε τώρα; Ποια η ανάγκη και ποια η αιτία; Και θέλω να
ρωτήσω αν υπάρχει η δυνατότητα αντικειμενικής σύνταξης νέας μελέτης από τη διαχειριστική
επιτροπή η οποία το τελείωσε το έργο.
Δήμαρχος: Να θυμίσω στους παριστάμενους ότι έχει πάνω από ένα χρόνο, αν θυμάστε,
που είχε γίνει μια καταρχήν συμφωνία για αλλαγή του τρόπου κατασκευής της γέφυρας, η οποία
συμφωνία μετά από λίγες μέρες ακυρώθηκε. Θα το θυμάστε γιατί είχαν έρθει εδώ από τη
διαχειριστική επιτροπή και μάλιστα είχαν διαμαρτυρηθεί για κάποια πράγματα που είχα πει εγώ.
Άρα κ.Αποστολόπουλε δεν είναι κάτι καινούργιο, έχει πάνω από ένα χρόνο.
Συμφωνήθηκε να γίνει τώρα αλλαγή της μελέτης χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα βάθρα,
τα μόνιμα, όχι τα προσωρινά, προφανώς κ.Καγκελίδη θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα οποία
υπάρχουν, σκοπεύοντας να κάνουμε μια σύμμεικτη κατασκευή από εκεί και πάνω και προφανώς
δεν είναι κάτι που λέγεται στην τύχη.
Αν θέλετε, είναι ένας τρόπος πλήρους απεμπλοκής από όλη την προηγούμενη μελέτη και
εργολαβία γιατί βεβαίως είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και αυτό. Υπήρχε μια εργολαβία με έναν
άλλο τρόπο, υπήρχε ένας εργολάβος, έγινε προσωρινή παραλαβή του έργου, άρα έχουμε
τελειώσει με αυτό το κομμάτι, γιατί είχαμε πει ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η απεμπλοκή
από τον προηγούμενο εργολάβο και άρα η βούληση είναι να προχωρήσουμε σε κάτι που δεν θα
είναι πιο δαπανηρό, εννοείται αυτό το πράγμα, θα είναι λιγότερο δαπανηρό ή εξίσου. Σε κάθε
περίπτωση όχι κάτι πιο δαπανηρό και κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε αυτό το
βαλτωμένο έργο. Όσον αφορά τους τόκους, αν δεν απατώμαι είναι 400.000€ οι τόκοι, αλλά
αναλυτικά μπορούμε να το έχουμε την επόμενη φορά.
Μπέκης: Από την αρχή είχαμε δηλώσει ότι στόχος μας είναι να γίνει αυτή η γέφυρα, να
τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα, είναι έργο που καρκινοβατεί και δυσφημεί και την πόλη,
έτσι όπως εξελίχθηκε και ψηφίσαμε κατά καιρούς διάφορα ζητήματα που ήταν σχετικά αλλά
μέχρι εδώ.
Αυτό δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε σήμερα, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, γι’ αυτό
και θα ψηφίσουμε λευκό.
Μαρκούλης: Καταρχάς έτσι όπως φέρετε το θέμα και με το αίτημα που έχει διατυπωθεί
προς το Δ.Σ., νομίζω ότι πάσχει αοριστίας. Δηλ. υπάρχει ένα αίτημα από τη διαχειριστική
επιτροπή για λογαριασμό της οποίας λειτουργεί ο κ.Τσιλογιάννης, το οποίο στο δια ταύτα
αναφέρει επί λέξη «μετά τα παραπάνω προτείνω να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. την αποδοχή της δωρεάς
της όποιας νέας μελέτης που απαιτείται για την ομαλή συνέχιση του έργου».
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Βέβαια εδώ το ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι η διαχειριστική επιτροπή έχει αποφασίσει
ομόφωνα τη χρηματοδότηση της νέας μελέτης από τα χρήματα που υπάρχουν στο λογαριασμό
που έχει δωρίσει η οικογένεια Κούσιου για την εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου. Βεβαίως
ανακύπτουν πλείστα ερωτήματα για το αν τυχόν το ύψος της νέας μελέτης τυγχάνει της έγκρισης
του αρχικού μελετητή.
Δεύτερον, αν ο προϋπολογισμός αυτής της μελέτης είναι ικανός να καλυφθεί από αυτά τα
χρήματα, υπάρχουν αμφιβολίες και γι’ αυτό το λόγο λέμε ότι είναι αόριστη. Και το τρίτο αν αυτή
η μελέτη υποβληθεί από οποιονδήποτε αν θα τύχει της έγκρισης του αρχικού μελετητή.
Γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση.
Καγκελίδης: Εγώ νομίζω ότι είναι δουλειά του Δήμου και όχι της διαχειριστικής
επιτροπής να αρχίσει να δίνει δωρεές από μία δωρεά και μάλιστα αν η διαχειριστική ήταν τόσο
σωστή, έπρεπε να δώσει τα στοιχεία των τόκων, να υπαχθούν μέσα στον προϋπολογισμό, γιατί
όταν τα είχα ζητήσει σαν αντιδήμαρχος οικονομικών υποσχέθηκε η διαχειριστική να μου δώσει τα
στοιχεία να τα απεικονίσω στον προϋπολογισμό για «χ» λόγους και τελικά δεν μου τα έδωσε και
καλό είναι όταν παίρνουμε υπόλοιπα λογαριασμών από τράπεζες και τα έχουμε σε ένα Δ.Σ. και
είναι μέσα στα πρακτικά, καλό είναι να είναι αναλυτικά και σε ένα έλεγχο οικονομικό να
ταιριάζουν αυτά τα νούμερα.
Το θέμα είναι Δήμαρχε ότι μας είπατε θα αλλάξει ο τύπος της γέφυρας και εκεί που
πηγαίναμε να κάνουμε μια γέφυρα των 2.500.000€, που μας φύγανε τα μισά σε κάτι κολώνες εκεί
αν βάλουμε κάποιον να πει εκείνες οι κολώνες πόσο κοστίζουν. Θυμίζει όταν χτίζεις ένα σπίτι και
τα θεμέλιά του και στην πλάκα επάνω το κυβικό το βάζουν το ίδιο γιατί ο εργολάβος θα χτίσει και
εκείνο και εκείνο.
Τύχαμε εμείς σε έναν επιτήδειο εργολάβο ο οποίος «μας την έφερε», δώσαμε τα μισά
λεφτά, χαθήκανε και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε το υπόλοιπο. Τώρα αν εγώ είμαι
απαισιόδοξος και δεν θα γίνει η γέφυρα και αλλαχτεί ο τύπος, φυσικό είναι για να χτίσουμε έναν
ουρανοξύστη και καταφέρνουμε να το κάνουμε μονοκατοικία σίγουρα θα τελειώσει κάποτε.
Εγώ Δήμαρχε ξέρετε τον τύπο μου, τι άνθρωπος είμαι, τι χαρακτήρας είμαι. Και ο μόνος
που ξεκαθάρισα και σε δημοσιογράφους και παντού ότι δεν πιστεύω ότι ουδείς χρηματοδοτήθηκε
από αυτό το έργο και το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Είπα ότι ανίκανοι ήμαστε και όταν δεν το
παραδεχόμαστε άξιοι της μοίρας μας. Καλό είναι και πάλι να μη φτάσουμε στο σημείο να μην
τελειώσει. Εγώ θα ψηφίσω λευκό. Και εύχομαι να τελειώσει αυτή και να πω και το άλλο ήμουν
από τους λίγους, γιατί είχαν πει κάποιοι ότι ο Δάσκαλος με έβαλε… Μήπως πρόλαβε ο Δάσκαλος
πρόλαβε να μου πάρει τηλέφωνο για να με κατατοπίσει;
Απλούστατα επιβεβαιώθηκε ο άνθρωπος και εκείνον τον κατηγόρησα γιατί σαν
αντιδήμαρχος πήγα να κάνω μια γέφυρα και ήταν αχρείαστη και όταν θα γίνει θα δούμε αν
χρειάζεται, όταν η μία γέφυρα είναι στα 200μ. και η άλλη στα 100μ. πάνω για να πας σε ένα
συνοικισμό του Προμηθέα. Εκείνο ήταν που οδήγησαν τον δωρητή να κάνουν γέφυρα; Εκεί όταν
θα γίνει η γέφυρα θα καταργηθούν πλατείες και θα γίνουν τόσα ατυχήματα. Τώρα όποιος έχει
διαφορετική άποψη ας είναι η δική του.
Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να τελειώσει αυτή η γέφυρα και να γίνει όπως την
ονειρευότανε οι δωρητές και να μην γίνει μια πρόχειρη κατασκευή.
Δήμαρχος: Προφανώς δεν σκοπεύαμε να κάνουμε ουρανοξύστη και τώρα θα κάνουμε
μονοκατοικία. Γέφυρα θα γινότανε, γέφυρα θα γίνει και βέβαια και εγώ δεν είμαι ο πλέον ειδικός,
το γνωρίζετε αυτό το πράγμα αλλά δεν απέχει η σύμμεικτη κατασκευή από την μπετονένια κ.
Καγκελίδη. Έτσι λίγο πολύ ξέρουμε όλοι μας.
Τώρα για το άλλο που λέτε, μπορεί να συμφωνώ και εγώ αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί
περισσότερο να χρειαζόταν στη Βέροια ένας βρεφονηπιακός σταθμός παρά μια γέφυρα, αλλά
αυτό ήταν επιλογή και δεν έχει νόημα να το συζητάμε αυτό τώρα.
Λαζαρίδης: Να πω στην έκτη λύση που μελέτησε ο μελετητής της κυκλοφοριακής μελέτης
κουμπώνει η γέφυρα θεωρώντας ότι θα λύσει προβλήματα και θεωρώ ότι είναι ευχής έργο να γίνει
αυτό και να πω ότι η αδράνεια που πήγε να μας δοθεί τους τελευταίους μήνες έχει να κάνει
ακριβώς με αυτό, με αλλεπάλληλες επαφές με ενημερώσεις με ενέργειες προκειμένου να κλείσουν
όλα τα ανοιχτά ζητήματα με την προηγούμενη εργολαβία έτσι ώστε να βρεθούμε στη θέση που
είμαστε σήμερα.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι

ΑΔΑ: Ω0ΔΚΩ9Ο-Ι7Ξ
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος,
Μ.Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας, Α.Καγκελίδης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 31-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 440/2016 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Το με αρ. πρωτ. 8045/31-8-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 3316/2005.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης (με δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα) από την
Διαχειριστική Επιτροπή Δωρεάς Αφών Κούσιου για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών
καθώς και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική
προς έγκριση μελέτη θα έχει την πληρότητα μελέτης εφαρμογής μετά τη λήψη των αναγκαίων
αδειών (τεύχη δημοπράτησης κλπ)
Η επίβλεψη κι η έγκρισή της θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου
Βέροιας.

ΑΔΑ: Ω0ΔΚΩ9Ο-Ι7Ξ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 463 / 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
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Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-9-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

