ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 186/2001
Περίληψη

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Πρόγραμμα
βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών πόλης
και
Δημοτικών
Διαμερισμάτων»
με
αυτεπιστασία.
Σήμερα 26 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 22-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Πάρεδροι
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 23ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
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 ΟΤΑ 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 Δ/νουσας ή
επιβλέπουσας υπηρεσίας".
Στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2001
περιλαμβάνεται και το έργο "Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών
πόλης και Δημοτικών Διαμερισμάτων" για το οποίο υπάρχει μελέτη με αρ. 48/2001
και προϋπολογισμό 29.200.000 δρχ. Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2001 και στον Κ.Α
45/151.9α υπάρχει πίστωση 15.000.000 δρχ. για το παραπάνω έργο και εισηγούμαστε
την εκτέλεσή του με αυτεπιστασία με βάση την φύση των υπό εκτέλεση εργασιών την
διάρθρωση της τεχνικής υπηρεσίας και το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου Βέροιας".
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Τσαμήτρου :Μία παρατήρηση. Άσχετα με τον τρόπο που θα εκτελεστεί το
έργο οι μελέτες γίνονται με έναν τρόπο. Ακολουθούν τις εθνικές αναλύσεις τιμών.
Στη συνέχεια γίνεται ο απολογισμός του έργου με αυτεπιστασία και καταλήγουμε
στο συμπέρασμα αν αυτό το έργο έχει γίνει έντεχνα και αν οικονομικά έβλαψε το
Δήμο.
Εδώ βλέπω ότι η μελέτη περιλαμβάνει διαφορετικές εργασίες, δηλ.
κατ΄αποκοπή κλπ., το οποίο απαγορεύεται από το νόμο. Πρέπει να γίνονται
αναλύσεις τιμών και μετά να καταλήγουμε στο αν το έργο ήταν οικονομικά ωφέλιμο
ή όχι.
Στην τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι ορισμένες από τις παραπάνω εργασίες
θα πραγματοποιηθούν από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. Για το
λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια των υλικών χωρίς τον
υπολογισμό των ημερομισθίων. Αυτά μπαίνουν ενιαία και μετά καταλήγουμε στο τι
συμφέρει και τι όχι.
Λελεκάκης :Θα συμφωνήσουμε εν μέρει με την παρατήρηση της κας
Τσαμήτρου, αλλά είναι άστοχο το έργο που επέλεξε, διότι δεν γνωρίζουμε εκ των
προτέρων τι ακριβώς συντηρήσεις θα γίνουν σε κάθε πάρκο.
Τσαμήτρου :Πως ξέρουμε τι θα χρεωθεί; Πρέπει να είναι αναλυτικά οι
εργασίες.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε.
Λελεκάκη.
2.- Την με αρίθ. 48/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος 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 του
παραπάνω έργου.
5.- Ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2001 περιλαμβάνεται το έργο
«Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών πόλης και Δημοτικών
Διαμερισμάτων» με προϋπ/σμό 29.200.000 δρχ. και πίστωση 15.000.000 δρχ.

6.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» και
11 του Π.Δ 171/87 «Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης
πάρκων και παιδικών χαρών πόλης και Δημοτικών Διαμερισμάτων» του τεχνικού
προγράμματος του Δήμου έτους 2001, προϋπολογισμού 29.200.000 δρχ. και πίστωση
15.000.000 δρχ. στον Κ.Α. 45/151.9α.
Η κα Τσαμήτρου διατύπωσε την επιφύλαξή της.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 186/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-4-2001
Ο Δήμαρχος
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