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Αρ. απόφ. 150/2020
Περίληψη
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί
10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
Σήμερα 25 Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 21-5-2020 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 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
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) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος, 31)
Σ.Στουγιάννος,
32)Κ.Θεοδωρίδης,
33)
Π.Μουχτάρη,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Δ.Ράλλη, 36) Γ.Μελιόπουλος, 37)
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,
Χ.Βενετικίδης, 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: Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης,
Χ.Τσιούντας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Σ.Τζήμα
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 18-5-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ΄ αριθ. 2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2020. Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και το έργο
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με Κ.Α.
02.30/7321.015.
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η 70/2020 μελέτη του παραπάνω έργου, το
οποίο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2020 με τον αντίστοιχο Κ.Α. 30/7321.015.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 70/2020 μελέτη του
έργου του θέματος και να καθορίσει τον τρόπο δημοπράτησης. Προτείνεται να εκτελεσθεί το έργο
με συνοπτικό διαγωνισμό.
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24.800,00 €

30. 7321.015

Συνοπτικός
Διαγωνισμός

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Θα είναι με διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση;
Τσαχουρίδης; Θα είναι με συνοπτικό διαγωνισμό.
Παυλίδης; Θα έχουμε και άλλα σχολεία στην πορεία ή είναι αυτό που έχει καταγραφεί
μέχρι τώρα και γι’ αυτό θα προχωρήσουμε;
Τσαχουρίδης: Για βάψιμο αυτή τη στιγμή είναι αυτό.
Παυλίδης: Γιατί δεν κάνουμε για όλα τα σχολεία ένα διαγωνισμό;
Τσαχουρίδης: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα για βάψιμο. Υπάρχει για
ενεργειακή αναβάθμιση, είναι άλλα έργα στα άλλα σχολεία.
Παυλίδης: Γιατί δεν μαζεύουμε κάθε χρόνο 3-4 σχολεία και να κάνουμε ένα διαγωνισμό;
Τσαχουρίδης: Θα το δούμε στην πορεία.
Μαρκούλης: Πέρυσι είχαμε δαπάνη για βαφή εξωτερικού χώρου του σχολείου;
Σιδηρόπουλος: Τα σχολεία ως επί το πλείστων εσωτερικά προσπαθούμε να τα βάψουμε
μόνοι μας. Εξωτερικά ο χρωματισμός απαιτεί ικριώματα, μέτρα ασφάλειας, γι’ αυτό το κάναμε
έργο, ούτως ώστε μέσα από ένα διαγωνισμό να προκύψει ο αντίστοιχος εργολάβος ο οποίος θα
μπορέσει να το φέρει εις πέρας. Νομίζω ότι είναι έργο που το μεταφέραμε από πέρυσι, απλώς δεν
υπήρχε η μελέτη, ολοκληρώθηκε και τώρα προχωράμε στη δημοπράτηση.
Μαρκούλης: Υπάρχει προγραμματισμός για άλλο σχολείο;
Τσαχουρίδης: Αυτή τη στιγμή μόνο για βαφή εξωτερική όχι.
Μελιόπουλος: Βλέπω το ποσό του προϋπολογισμού ότι είναι 24.800€ λίγο κάτω για έργα
που είναι να έρθουν με απευθείας ανάθεση. Είναι τυχαίο που βγήκε το ποσό το συγκεκριμένο ή
έχετε κατά νου αν δεν τελεσφορήσει ο συνοπτικός διαγωνισμός να δοθεί με απευθείας ανάθεση;
Μπορεί ο Δήμος να βάψει με υπαλλήλους του το εσωτερικό των κτιρίων αλλά δεν μπορεί το
εξωτερικό λόγω έλλειψης σκαλωσιών;
Τσαχουρίδης: Όσον αφορά το ποσό βγήκε από την υπηρεσία και δεν έχει να κάνει με αυτό
που αφήσατε ως υπονοούμενο. Όσον αφορά τη βαφή εξωτερικά είναι ένα τεράστιο σχολείο θέλει
σκαλωσιές και προφανώς το προσωπικό το δικό μας δεν επαρκεί.
Τσανακτσίδης: Τον κατάλογο με τις τιμές που βλέπουμε μπροστά μας ποιος τις ορίζει;
Γιατί στο εμπόριο 10€/kg για ακριλικό χρώμα είναι πανάκριβο.
Σιδηρόπουλος: Οι τιμές αυτές προκύπτουν μέσα από τιμολόγιο του υπουργείου κι επί
αυτού δίνεται η έκπτωση. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να βάλει αυτές τις τιμές.
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Μαρκούλης: Όσον αφορά την ύπαρξη ανάγκης για τη βαφή και άλλων σχολείων δεν
προέκυψε από τη διαδικασία με σαφήνεια αν τυχόν υπήρχε ή δεν υπήρχε, ή αν υπάρχει
πιθανότητα στο άμεσο μέλλον να συμβεί.
Εγώ νομίζω ότι πριν προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην
εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος στο Δ.Σ. έπρεπε να απευθύνει προς τις σχολικές επιτροπές
ερώτημα για το αν χρήζουν οι σχολικές μονάδες διαφόρων εργασιών και ιδίως της βαφής των
εξωτερικών χώρων, με δεδομένο να επιτευχθεί όφελος υπέρ του Δήμου, να προκύψει μια
διαδικασία για το σύνολο των σχολείων, να έχουμε έναν ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και να
προκύψει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
Εφόσον δεν έχει γίνει αυτό και δεν έχει προκύψει με σαφήνεια, γιατί αν μας έλεγε ο
αντιδήμαρχος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε άλλο σχολείο μόνο αυτό, βέβαια και το όριο
των 24.800€ το έχει επισημάνει ο κ.Μελιόπουλος, είπε ότι είναι στο όριο για την απευθείας
ανάθεση. Βέβαια εδώ μιλάμε για συνοπτικό διαγωνισμό δημιουργεί και κάποιες άλλες υπόνοιες.
Νομίζω ότι αν προέκυπτε με σαφήνεια από τον αντιδήμαρχο τεχνικών ότι πράγματι δεν υπάρχει
περίπτωση παρόμοιο έργο μέσα στους επόμενους μήνες εμείς θα το ψηφίζαμε, αλλά υπό αυτούς
τους όρους δεν θα το ψηφίσουμε.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης,
Π.Μουχτάρη απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι
υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-5-2020 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του αντιδημάρχου Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 70/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στον Κ.Α. 30.7321.015 «Εξωτερικοί
χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» υπάρχει γραμμένη πίστωση ποσού 24.800,00€
για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις 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 του άρθρου 209
του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την με αριθ. 70/2020 μελέτη του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», προϋπολογισμού 24.800,00€ (με ΦΠΑ), όπως αυτή έχει
συνταχθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Βέροιας.
Η εκτέλεση του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», θα
γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 150 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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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
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Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-6-2020
Ο Δήμαρχος
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