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Περίληψη
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης
συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον
καθαρισμό τσιμενταυλάκων των οικισμών του
Δήμου.
Σήμερα 28 Μαρτίου 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 24-3-2016 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)Μ.
Παπαϊωάννου, 16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Ι.Παπαγιάννης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα, 31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης,
33)Σ.Στουγιάννος, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ν.Μαυροκεφαλίδης,Κ.Καραπαναγιωτίδης
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι.Σιδηρόπουλος,

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

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Α.Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μωυσιάδης,
Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Π.Τσαπαρόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Χ.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Δ.Τραπεζανλής,
Λ.Ακριβόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Β.Λυκοστράτης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Παπαδόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο καθαριότητας Βασίλειο
Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της σύναψης
συμβάσεων του Δήμου για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων των οικισμών του Δήμου
Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στον καθαρισμό
των τσιμεντένιων αυλακιών από τις φερτές ύλες που συσσωρεύτηκαν από τις χειμερινές
βροχοπτώσεις, αλλά κι από την βλάστηση που αναπτύχθηκε σε αυτά τον τελευταίο καιρό,
προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα υπερχείλισης μετά από θεομηνίες.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασίλειου
Παπαδόπουλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα 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 28-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, για το 2016 υπάρχει πίστωση με Κ.Α. 30.7334.006
με τίτλο «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Οικισμών» με ποσό 8.000,00 € από ίδια έσοδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) «για την παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων
υλικών ,καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του
Π.Δ.60/2007 (Α’64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ
(Ν.3463/2006). Με αιτολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».
Αντικείμενο της εργασίας είναι ο καθαρισμός των τσιμενταυλάκων (κύριων και
δευτερευόντων) που χρησιμεύουν στην απορροή των ομβρίων υδάτων σε τοπικές κοινότητες και
οικισμούς του Δήμου Βέροιας, προκειμένου να διατηρείται η άρτια και αποδοτική κατάσταση
της λειτουργίας τους.
Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των παρακάνω αναφερόμενων
τεχνικών έργων από ξένες και φερτές ύλες καθώς και από την ανεπτυγμένη κατά μήκος αυτών
βλάστηση προκειμένου να υπάρχει ανεμπόδιστη ροή του νερού.
Ο καθαρισμός θα γίνει με τα χέρια (με χειρωνάκτες εργάτες και με χρήση μικρών
φερόμενων θαμνοκοπτικών) και εξαρτάται κυρίως από τις διαστάσεις των τσιμενταυλάκων, την
υφιστάμενη κατάστασή τους, την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται και την ευκολία πρόσβασης
σε αυτούς.
Οι περιγραφόμενες εργασίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που δεν διαθέτει
το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου το οποίο επίσης δεν επαρκεί σε
αριθμό για τον καθαρισμό του συνόλου των τσιμενταυλάκων.
Επομένως ο Δήμος Βέροιας πρέπει να εκτελέσει τις περιγραφόμενες εργασίες με σύναψη
σύμβασης με ιδιωτική επιχείρηση.
Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Για ποιο λόγο δε μπορεί να προσλάβει ο Δήμος προσωπικό και πρέπει να δώσει
τη δουλειά σε ιδιώτη;
Παπαδόπουλος: Για τα ειδικά συνεργεία που συγκροτεί ο Δήμος μέσα στις αρμοδιότητες
της υπηρεσίας καθαριότητας, μας έχει δηλωθεί και το έχουμε αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες
χρονιές.
Φέτος πήγαμε έναν προγραμματισμό και μας έχει δηλωθεί ότι είναι σχεδόν αδύνατη η
έγκριση των δίμηνων συμβάσεων, γιατί περί αυτού πρόκειται, εξαιτίας της πολιτικής που υπάρχει
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γενικότερα στις προσλήψεις. Άρα είναι αδύνατον να γίνει αυτό το πράγμα, δεν εγκρίνονται οι
θέσεις. Οι θέσεις εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κι η πληρωμή τους από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ακόμη και το καλοκαίρι που έχουμε πρόβλημα με τη χορήγηση θερινών αδειών και για τις
έκτακτες ανάγκες κι ελλείψεις προσωπικού δε μας δίνουν τη δυνατότητα να συνάψουμε δίμηνες
συμβάσεις.
Εκτός από τον συγκεκριμένο κωδικό υπάρχουν κι οι κωδικοί 35.6279.001 που μιλούν για
κοπή χόρτων και δέντρων. Είναι 5 κωδικοί κι αυτούς μπορούμε να αναφέρουμε στην απόφασή
μας παρότι δε χρειάζεται, αλλά θεωρώ ότι μετά από αυτό που αντιμετωπίσαμε πέρυσι με την
πληρωμή των υπηρεσιών αυτών, καλά είναι να περάσουμε κι αυτό από το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την ανάγκη σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, λόγω έλλειψης ειδικευμένου
τακτικού προσωπικού των αντίστοιχων ειδικοτήτων, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες
καθαρισμού τσιμενταυλάκων σε οικισμούς του Δήμου, από τις φερτές ύλες που συσσωρεύτηκαν
από τις χειμερινές βροχοπτώσεις κι από την βλάστηση που αναπτύχθηκε σε αυτά τον τελευταίο
καιρό, για να μην έχουμε προβλήματα υπερχείλισής τους από ισχυρές βροχοπτώσεις.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου
61 του Ν.3979/2011 και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Διαπιστώνει την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης του Δ.Βέροιας με ιδιώτη, λόγω
έλλειψης ειδικευμένου τακτικού προσωπικού των αντίστοιχων ειδικοτήτων, προκειμένου να
εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού τσιμενταυλάκων σε οικισμούς του Δήμου.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 144 / 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

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Σ.
Ι.
Η.
Ν.
Ε.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

