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ΑΔΑ: ΨΕΩΥΩ9Ο-Τ1Τ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 97/2021
Περίληψη
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων»
Σήμερα 21 Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 16-04-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Συμεωνίδου
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης,
28)Χ.Κελεσίδης, 29) Ν.Αγγέλου, 30) Β.Στεφανόπουλος, 31)
Α.Μαρκούλης, 32) Κ.Τροχόπουλος, 33) Σ.Στουγιάννος,
34)Κ.Θεοδωρίδης, 35) Π.Μουχτάρη, 36)Δ.Τσανακτσίδης, 37)
Δ.Ράλλη, 38) Γ.Δεμερτζίδης, 39) Γ.Μελιόπουλος, 40)
Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Θ.Κορωνάς.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2021 προσήλθε ο κ. Λ.Ασλανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 88/2021 αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 89/2021 αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 92/2021 αποχώρησε ο κ. Σ.Ασλάνογλου
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 93/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης και Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 94/2021 αποχώρησε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 97/2021 αποχώρησε ο κ. Α.Λαζαρίδης

ΑΔΑ: ΨΕΩΥΩ9Ο-Τ1Τ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 9-4-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ΄ αριθ. 61/2021
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2021.
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η μελέτη της παρακάτω υπηρεσίας, η οποία
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 2021 με τον αντίστοιχο Κ.Α.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας δύναται να γίνει κατόπιν Ηλεκτρονικού Ανοικτού -Τακτικού
Διαγωνισμού.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 94/2021 μελέτη της υπηρεσίας.
Β) Να επιλέξει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το αρθ. 26 παρ. 1
του ν. 4412/2016 και του αρθ. 93 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
Προτείνεται η εκτέλεση της υπηρεσίας ως κατωτέρω:
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.

1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (2021)

148.585,32 €

30/7333.006

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣΑΝΟΙΚΤΟΣ –
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Δεν έχω αντίρρηση για το συγκεκριμένο θέμα αλλά δεν έχω τη μελέτη, ενώ
στις περισσότερες των περιπτώσεων οι μελέτες υπάρχουν, εδώ δεν στάλθηκε ούτε ηλεκτρονικά.
Το ποσό με ξενίζει και αν υπάρχει κάτι παραπάνω στη μελέτη θα ήθελα να αναφερθεί
ώστε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα επί του θέματος.
Τσαχουρίδης: Ενδεικτικά αφορά διαγραμμίσεις δρόμων στην Βέροια, Μέση, Συκιά,
Παλατίτσια, Λαζοχώρι, Αγ.Μαρίνα, Τρίλοφος, Φυτιά, Ραχιά, Κομνήνιο, Ξηρολίβαδο και
εννοείται διαβάσεις μέσα στην πόλη.
Τσιούντας: Επί της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ ακούστηκαν σοβαρά
πράγματα. Έχουμε μία παραίτηση. Απουσιάζει ο Δήμαρχος κι έτσι τον αντικαθιστά η
υποδιοικήτρια φαντάζομαι.
Στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση είχα ζητήσει να μου πει ο Δήμαρχος γιατί με
απέπεμψε ή δεν με πρότεινε για την ΑΝΗΜΑ. Η απάντησή του ήταν πως είμαι της παράταξης της
κ.Μπατσαρά. Ο κ.Παλουκίδης είναι αντιδήμαρχος και προτεινόμενος από την παράταξη. Η
κ.Μπατσαρά δεν το κατανόησε.
Πυρινός: Δεν είναι επί της διαδικασίας αυτά κ.Τσιούντα.
Τσιούντας: Έχουμε μία παραίτηση αντιδημάρχου από παράταξη και πριν από λίγο είχαμε
την άποψη του Δημάρχου ότι εγώ δεν προτάθηκα γιατί προερχόμουν από την παράταξη της
κ.Μπατσαρά. Σήμερα δεν ακούμε κάτι από την κ.Μπατσαρά. Ο Δήμαρχος είναι δικαιολογημένος
γιατί απουσιάζει. Τουλάχιστον όμως η διοίκηση έχει ίδιο λόγο και συμπεριφέρεται το ίδιο.
Πυρινός: Δεν είναι της ώρας αυτό κ.Τσιούντα.
Τσιούντας: Είναι της ώρας γιατί τώρα αναφέρθηκε. Θεωρώ ότι η διοίκηση του Δήμου
πρέπει να πάρει θέση.
Μαρκούλης: Τι έχει καταχωρηθεί από τη δήλωση του κ. Παλουκίδη;
Παπαδόπουλος: Δεν είναι διαδικαστικό, μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά κ.Μαρκούλη.
Μαρκούλης: Δεν είναι διαδικαστικό; Τι έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά;
Παπαδόπουλος: Δεν μπορείτε ότι ώρα θέλετε να βάζετε διαδικαστικά ζητήματα άσχετα με
το θέμα που συζητείται. Δεν μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρωτάτε τι καταγράφηκε στα
πρακτικά…
Μαρκούλης: Ανακύπτει θέμα αναφορικά με την παρέμβαση του κ.Τσιούντα. Είμαστε στο
διαδικαστικό και το διαδικαστικό συνίσταται στη διατύπωση που έχει γίνει, τι δεν μπορείτε να καταλάβετε;

ΑΔΑ: ΨΕΩΥΩ9Ο-Τ1Τ
Πυρινός: Δεν υπάρχει επίσημη παραίτηση από τον κ.Παλουκίδη. Ότι ειπώθηκε
καταγράφηκε στα πρακτικά.
Παπαδόπουλος: Έχουν καταγραφεί οι δηλώσεις του κ.Παλουκίδη και θα γίνει η
απομαγνητοφώνηση.
Πυρινός: Ο κ.Μαρκούλης μπορεί να ρωτήσει τι καταγράψατε κ.Λιλιόπουλε;
Χ.Λιλιόπουλος (Προϊστάμενος Τμ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων): Βεβαίως και
μπορεί να ρωτήσει, έχουν καταγραφεί οι δηλώσεις του δημοτικού συμβούλου στα πρακτικά
Πυρινός: Χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτό;
Χ.Λιλιόπουλος (Προϊστάμενος Τμ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων): Θεωρώ ότι δεν
είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ. να κάνει κάτι παραπάνω αυτήν τη στιγμή
Μαρκούλης: Δεν είπα αν έχει αρμοδιότητα το Δ.Σ., ρώτησα τι έχει καταχωρηθεί.
Πυρινός: Σας απάντησε ότι καταχωρήθηκε
Μαρκούλης: Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του κ.Παλουκίδη; Δε νομίζω να είπε
παραίτηση…
Πυρινός: Ότι είπε καταγράφηκε και δεν υπάρχει κάτι προς συζήτηση αυτήν τη στιγμή.
Μαρκούλης: Μα διαδικαστικά δεν μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται στο Δ.Σ.;
Πυρινός: Δεν τα ακούσατε;
Μαρκούλης: Θέλω να επιβεβαιώσω τι άκουσα
Παπαδόπουλος: Κε Μαρκούλη σας παρακαλούμε όλοι, ελάτε στην λογική. Έχουν
καταγραφεί όλα και θα γίνει απομαγνητοφώνηση, μη μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Το έχετε
ξανακάνει και νομίζω ότι ξεπερνάτε κάθε όριο εκμεταλλευόμενος τον τρόπο που λειτουργείτε
Μαρκούλης: Στρατονόμο το έτος 2021 δεν πρόκειται να ανεχθώ στο Δ.Σ., εγώ είμαι
εκλεγμένος
Παπαδόπουλος: Δεν υπάρχει διαδικαστικό, προχωράμε.
Μαρκούλης: Ποιος κάνει τη διαδικασία, ο κ.Παπαδόπουλος;
Παπαδόπουλος: Ούτε εσείς κάνετε τη διαδικασία
Μαρκούλης: Ας μας πει ο γραμματέας τι έχει καταχωρήσει
Πυρινός: Σας το είπε πριν
Μαρκούλης: Θέλω τη δήλωση
Παπαδόπουλος: Δεν ακούσατε, το είπε
Χ.Λιλιόπουλος (Προϊστάμενος Τμ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων): Καταγράφηκε η
δήλωση του δημοτικού συμβούλου Κ.Παλουκίδη για την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική
παράταξη «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ»
Μαρκούλης: Κε Πυρινέ εσείς είπατε ότι παραιτήθηκε
Πυρινός: Αυτήν τη λέξη χρησιμοποίησα
Μαρκούλης: Γι’ αυτό σας είπα ότι λέτε άλλα πράγματα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-4-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 94/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και στον Κ.Α. 30.7333.006 «Διαγράμμιση
οδών και διαβάσεων (2021)» υπάρχει γραμμένη πίστωση ποσού 148.585,32€ για την εκτέλεση
του ανωτέρω έργου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184
του ν.4635/2019 και των άρθρων 93 και 209 του ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την με αριθ. 94/2021 μελέτη της υπηρεσίας «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»,
προϋπολογισμού 148.585,32€ (με ΦΠΑ), όπως αυτή έχει συνταχθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί από
την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Βέροιας.
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Η εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων», όπως ορίζεται από το
άρθρο 26 του ν.4412/2016 και το άρθρο 93 του ν.3463/2006, θα γίνει με τη διαδικασία του
ηλεκτρονικού-τακτικού διαγωνισμού.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 97/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 06-05-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

