ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 56/2010
Περίληψη
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
εξειδικευμένους ιδιώτες.

έργου

με

Σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και
ώρα 14:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-1-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Παύλος
Παυλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα 19 μέλη.
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19.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Γεωργιάδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Γ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της αριθ. 55/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-1-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Προκειμένου να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες στο Δήμο
μας, οι οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του
τακτικού προσωπικού του, απαιτείται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με εξειδικευμένους ιδιώτες και συγκεκριμένα :
 Δύο (2) ΠΕ Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, για το περιαστικό
περιβάλλον, μελέτη οικολογικών περιοχών και καλλιέργεια προϊόντων.
 Δύο (2) ΠΕ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για τη μελέτη χώρων
μεταφοράς νεκροταφείου, χώρου εγκατάστασης θεματικού πάρκου,
αποτύπωση και καταγραφή πλημμυρικής ζώνης ποταμών και
ρεμάτων.
 Ένα (1) ΠΕ Κτηνιάτρων με εξειδίκευση στις στειρώσεις ο οποίος θα
συνεργαστεί με τον ήδη υπηρετούντα κτηνίατρο, για την εφαρμογή
του προγράμματος της περισυλλογής αποπαρασίτωσης-στείρωσης και
επανένταξης των αδέσποτων σκύλων που υλοποιείται από το Δήμο
Βέροιας.
 Δύο (2) ΤΕ Διδακτικής Τεχνολογίας Ψηφιακών Συστημάτων, για την
καταγραφή, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση του Τμήματος Περιουσίας
του Δήμου, ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων στην παροχή
υπηρεσιών προς τον πολίτη με δυνατότητες πολεοδομικές,
κτηματολογικές κ.λ.π.
 Δύο (2) ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου για μελέτη κοινόχρηστων χώρων και
παραποτάμιων ζωνών, μελέτη ειδικών διαδρομών (τουριστικών,
αρχαιολογικών, φυσιολατρικών κ.λ.π.)
 Ένα (1) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών(Βιομηχανικού Σχεδιασμού) για
την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών με έμφαση στις ψηφιακές
τεχνολογίες.
 Ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων(Θερμοκηπιακών καλλιεργειών &
ανθοκομίας) για την μελέτη επέκτασης του ήδη λειτουργούντος
θερμοκηπίου και υποβολή προτάσεων βελτίωσης των υπαρχόντων
καλλιεργειών.
 Ένα (1) ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, για μελέτες
προστασίας περιβάλλοντος, δασών(αναδάσωση κ.λ.π).
Με το άρθρο 2 της αρ. 33/27-12-06 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄/28-12-06) όπως
ισχύει προβλέπεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί και σύναψη
συμβάσεων έργου : 1. Συνιστάται Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της
Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης
παραγράφου. 2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου
επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της
προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά

τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων
για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου. 3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων
των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Περιφέρειας.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-97)
παρέχεται η δυνατότητα συνάψεως συμβάσεων μίσθωσης έργου μεταξύ των Δήμων
αφενός, και φυσικών προσώπων αφετέρου, για την εκτέλεση έργων που δεν
ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ.10 του ν.3812/2009
συμπληρώνεται το άρθρο 6 του ν,2527/97, ως εξής:
«2.Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου: α)για
κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα,
β)εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού
εσωτερικής υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄βαθμού προβλέπονται οργανικές
θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η
κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.
3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με
αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής
προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως
ισχύουν.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ.10 του
ν.3812/2009 αντικαθίσταται και αναριθμείται η παρ.2 του αρθ.6
του.2527/97 ως εξής:
«5.Για την έκδοση της απόφασης
που προβλέπεται στην
παράγραφο 1,καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή
προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια
σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξηρτημένη εργασία και δεν
καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»
Σύμφωνα με την αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-12-2009 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. και το αριθ.11616/11613/31-12-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Κ.
Μακεδονίας τα αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
υποβάλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από:
α) Απόφαση δημοτικού συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται
οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας
ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το
τρέχον έτος. γ) Αντίγραφο του ΟΕΥ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. δ)Τα
παραρτήματα A και B της ανωτέρω εγκυκλίου, συμπληρωμένα.
Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική
έκθεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, διαβιβάζονται αρχικά στο

ΑΣΕΠ και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
του ΥΠ.ΕΣ. για έγκριση.
Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβληθούν στην οικεία
Περιφέρεια μέχρι 11-1-2009.
Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω για το τρέχον έτος
προϋπολογίζεται περίπου στο ύψος των 175.000,00 € , συνολικά.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2010 δεν υπάρχουν
γραμμένες σχετικές πιστώσεις για την αμοιβή των ανωτέρω ιδιωτών.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να
αποφασίσει για:
1)Την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου
Βέροιας με εξειδικευμένους ιδιώτες (προκειμένου να διεκπεραιωθούν
σημαντικές εργασίες, οι οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων
καθηκόντων του τακτικού προσωπικού του), ως εξής :
 Δύο (2) ΠΕ Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, για το περιαστικό
περιβάλλον, μελέτη οικολογικών περιοχών και καλλιέργεια προϊόντων.
 Δύο (2) ΠΕ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για τη μελέτη χώρων
μεταφοράς νεκροταφείου, χώρου εγκατάστασης θεματικού πάρκου,
αποτύπωση και καταγραφή πλημμυρικής ζώνης ποταμών και
ρεμάτων.
 Ένα (1) ΠΕ Κτηνιάτρων με εξειδίκευση στις στειρώσεις ο οποίος θα
συνεργαστεί με τον ήδη υπηρετούντα κτηνίατρο, για την εφαρμογή
του προγράμματος της περισυλλογής αποπαρασίτωσης-στείρωσης και
επανένταξης των αδέσποτων σκύλων που υλοποιείται από το Δήμο
Βέροιας.
 Δύο (2) ΤΕ Διδακτικής Τεχνολογίας Ψηφιακών Συστημάτων, για την
καταγραφή, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση του Τμήματος Περιουσίας
του Δήμου, ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων στην παροχή
υπηρεσιών προς τον πολίτη με δυνατότητες πολεοδομικές,
κτηματολογικές κ.λ.π.
 Δύο (2) ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου για μελέτη κοινόχρηστων χώρων και
παραποτάμιων ζωνών, μελέτη ειδικών διαδρομών (τουριστικών,
αρχαιολογικών, φυσιολατρικών κ.λ.π.)
 Ένα (1) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών(Βιομηχανικού Σχεδιασμού) για
την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών με έμφαση στις ψηφιακές
τεχνολογίες.
 Ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων(Θερμοκηπιακών καλλιεργειών &
ανθοκομίας) για την μελέτη επέκτασης του ήδη λειτουργούντος
θερμοκηπίου και υποβολή προτάσεων βελτίωσης των υπαρχόντων
καλλιεργειών.
 Ένα (1) ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, για μελέτες
προστασίας περιβάλλοντος, δασών(αναδάσωση κ.λ.π).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Προτείνω να προστεθεί ακόμη μία ειδικότητα αυτή του τεχνικού
συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού απόφοιτου ΙΕΚ γιατί δεν υπάρχει τέτοια
ειδικότητα Τ.Ε. ή Π.Ε..
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου, όπως
συμπληρώθηκε με την πρόταση του κ. Γ. Μιχαηλίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Ε. Σοφιανίδης, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε. Γουναράς.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Σ. Μηλιόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-1-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 11616/11613/31-12-09 έγγραφο της Π.Κ.Μ.
3.- Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-12-2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
4.- Την ανάγκη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους παραπάνω
εξειδικευμένους ιδιώτες προκειμένου να διεκπεραιωθούν σημαντικές εργασίες, οι
οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού
προσωπικού του.
5.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Γ. Μιχαηλίδη.
6.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως συμπληρώθηκε με αυτές της
παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και του άρθρου 2 της αρ. 33/27-12-06 Π.Υ.Σ.
(ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-06).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης κατεπειγόντως επί του θέματος.
Β) Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους,
του Δήμου Βέροιας με εξειδικευμένους ιδιώτες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν
σημαντικές εργασίες, οι οποίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων
του τακτικού προσωπικού του, και ειδικότερα:
 Δύο (2) ΠΕ Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, για το περιαστικό
περιβάλλον, μελέτη οικολογικών περιοχών και καλλιέργεια προϊόντων.
 Δύο (2) ΠΕ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για τη μελέτη χώρων
μεταφοράς νεκροταφείου, χώρου εγκατάστασης θεματικού πάρκου,
αποτύπωση και καταγραφή πλημμυρικής ζώνης ποταμών και
ρεμάτων.
 Ένα (1) ΠΕ Κτηνιάτρων με εξειδίκευση στις στειρώσεις ο οποίος θα
συνεργαστεί με τον ήδη υπηρετούντα κτηνίατρο, για την εφαρμογή
του προγράμματος της περισυλλογής αποπαρασίτωσης-στείρωσης και
επανένταξης των αδέσποτων σκύλων που υλοποιείται από το Δήμο
Βέροιας.
 Δύο (2) ΤΕ Διδακτικής Τεχνολογίας Ψηφιακών Συστημάτων, για την
καταγραφή, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση του Τμήματος Περιουσίας
του Δήμου, ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων στην παροχή










υπηρεσιών προς τον πολίτη με δυνατότητες πολεοδομικές,
κτηματολογικές κ.λ.π.
Δύο (2) ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου για μελέτη κοινόχρηστων χώρων και
παραποτάμιων ζωνών, μελέτη ειδικών διαδρομών (τουριστικών,
αρχαιολογικών, φυσιολατρικών κ.λ.π.)
Ένα (1) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών(Βιομηχανικού Σχεδιασμού) για
την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών με έμφαση στις ψηφιακές
τεχνολογίες.
Ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων(Θερμοκηπιακών καλλιεργειών &
ανθοκομίας) για την μελέτη επέκτασης του ήδη λειτουργούντος
θερμοκηπίου και υποβολή προτάσεων βελτίωσης των υπαρχόντων
καλλιεργειών.
Ένα (1) ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, για μελέτες
προστασίας περιβάλλοντος, δασών(αναδάσωση κ.λ.π).
Ένα (1) ΔΕ Τεχνικών συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 56 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-1-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Ε.
Μ.
Ε.

Γεωργιάδης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

