ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 33/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 735/2001
Περίληψη
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου
Βέροιας έτους 2002.
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 13-12-2001 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 22 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση των υπ’ αριθ. 735
& 736/2001 αποφάσεων προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης
και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία της υπ’ αριθ.
735/2001 απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε στο
συμβούλιο ότι : Στα όσα αναλυτικά περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση τόσο
του προϋπολογισμού του Δήμου, όσο και των προϋπολογισμών των Νομικών
Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων πλην αυτών της ΔΕΥΑΒ, που δεν
χρειάζεται έγκριση, και πλην της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης για
την οποία δεν έχει γίνει η δημοσίευση της συστατικής πράξης στο ΦΕΚ , σεβόμενος
τις καιρικές συνθήκες θα είμαι λακωνικός, προσθέτοντας τα εξής στοιχεία:
α)Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ο οποίος έχει καταρτιστεί με το καινούργιο
ευρωπαϊκό και εθνικό νόμισμα, το Ευρώ. Ο προϋπολογισμός στο σύνολό του κλείνει
στα 23.378.206 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό των 7.966.124.000 δρχ., με το
μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα που συγκροτήθηκε μέχρι τώρα στο Δήμο που
αντιστοιχεί στο ποσό των 281 εκ. Ευρώ και σε δρχ. είναι 4.184 εκ.
β)Όλα τα κονδύλια τα οποία περιλαμβάνονται στις επιχορηγήσεις ή
προβλέπονται για την κατασκευή έργων ή χρηματοδότηση άλλων δράσεων, είναι
απόλυτα διασφαλισμένα. Έχουν εγκριθεί από τα σχετικά Υπουργεία. Έχουν γίνει οι
αποδοχές των επιχορηγήσεων αυτών και συνεπώς δεν πρόκειται για ποσά που είναι
διεκδικητικά και για λόγους εντυπώσεων. Είναι έργα προγραμματισμένα από το Δήμο
και χρηματοδοτούμενα από διάφορα προγράμματα, είτε ευρωπαϊκά, είτε εθνικά.
γ)Ο προϋπολογισμός αυτός, δείχνει ένα Δήμο απόλυτα νοικοκυρεμένο, που
λειτουργεί με διαφάνεια και με πλήρη νομιμότητα. Στο σκέλος των εσόδων οι
προβλέψεις δεν είναι εικονικές. Όλες ανταποκρίνονται στα πραγματικά έσοδα τα
οποία έχει ο Δήμος. Δεν είναι τυχαίο που οι 2 τελευταίοι τουλάχιστον
προϋπολογισμοί κλείνουν από λογιστικά περίπου στο 95-96% των εσόδων. Στο 9596% δεν περιλαμβάνουμε τα έσοδα τα οποία προέρχονται από ονοματισμέναεξειδικευμένα έργα, όπως είναι η Δ.Παράκαμψη, τα έργα του ΕΠΤΑ κλπ., γιατί είναι
δεδομένο ότι τα ποσά τα εισπράττουμε όπως προϋπολογίζονται στο σκέλος των
εσόδων. Όταν λένε λοιπόν ότι στα έσοδα είναι απολύτως πραγματικά να νούμερα,
εννοούμε σε όλα τα υπόλοιπα έσοδα. Τα 2 τελευταία χρόνια κλείνουμε περίπου στο
96% των προβλεπομένων εσόδων.
Κατά συνέπεια, αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά των υπηρεσιών του
Δήμου και ότι η πολιτική ηγεσία δεν έχει καμία ανάγκη να δημιουργεί εικονικούς
προϋπολογισμούς με φουσκωμένα έσοδα για να δημιουργήσει αντίστοιχα ένα σκέλος
εξόδων ή ενός τεχνικού προγράμματος το οποίο δεν θα είναι υλοποιήσιμο εάν
ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο.
Υπήρξαν ολοσέλιδα δημοσιεύματα εφημερίδων που αφορούν το Δήμο
Θεσ/νίκης, ο οποίος αναφέρεται ότι πανηγύριζε διότι φέτος το τεχνικό του
πρόγραμμα ανέρχεται σε 25 δις από 11,5 δις που ήταν πέρσι. Σε αυτά περιλαμβάνει
όμως και πράγματα που εμείς στο Δήμο μας έχουμε ολοκληρώσει, δηλαδή το
καινούργιο του Δημαρχείο, τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στο χώρο του Δημαρχείου
κλπ.
Αν σκεφτείτε ότι ο Δήμος Θεσ/νίκης είναι τουλάχιστον 10πλάσιος από το
Δήμο της Βέροιας, όταν πανηγυρίζει ο Δήμος Θεσ/νίκης για ένα τεχνικό πρόγραμμα
25 δις, τι θα έπρεπε να λέει η Βέροια για ένα τεχνικό πρόγραμμα 4,2 δις;
Ο προϋπολογισμός του Δήμου, δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο του
παραγόμενου, προς όφελος των πολιτών, έργου που θα γίνει το έτος 2002 στη
Βέροια, γιατί είναι μία σειρά σημαντικά έργα –που τα αναφέρω αναλυτικά στην
εισηγητική έκθεση-τα οποία δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του Δήμου, διότι
εκτελούνται είτε από άλλους φορείς, είτε χρηματοδοτούνται απευθείας χωρίς να
περνάει αυτή η χρηματοδότηση μέσα από τα ταμεία του Δήμου. Ενδεικτικά μόνο σας

μνημονεύω την οδό Πιερίων, τα προγράμματα για τη σχολική στέγη που ήδη το ένα
σχολείο δημοπρατήθηκε και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΝΑ 3 αλλά είναι αμέσου
ενδιαφέροντος του Δήμου Βέροιας, το πρόγραμμα Ανάπτυξης του ορεινού όγκου
Αν.Βερμίου, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της αστικής αναβάθμισης και μία σειρά
έργα όπως είναι η γέφυρα στο Κτηνιατρείο, τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ που αφορούν το
ΥΠ.ΠΟ, η Β΄βάση του Βυζαντινού μουσείου, οι Βυζαντινές εκκλησίες, η παλιά
Μητρόπολη κλπ.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :1)Σε ποιο ύψος έφτασε φέτος ο προϋπολογισμός του Δήμου
και σε ποιο ύψος έφτασαν τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα;
2)Ποιο ήταν το ύψος του τεχνικού προγράμματος και τι ύψος υλοποιήθηκε;
Αθροίζοντας τα έργα του τεχνικού προγράμματος που προέρχονται από το ΕΠΤΑ,
είδα ότι φτάνει σε ένα ύψος 870 εκ. Ανατρέχοντας στο σκέλος των εσόδων, βλέπω
ότι περιμένουμε από το ΕΠΤΑ 975 εκ. Είναι λογιστικό λάθος ; Είναι έργο που έγινε
από το Δήμο και αναμένουμε τη χρηματοδότηση; Γιατί δεν εμφανίζεται στο τεχνικό
πρόγραμμα; Από ποια έργα αναμένουμε τη χρηματοδότηση;
Δήμαρχος :1)Σ΄ότι αφορά τον τρέχοντα προϋπολογισμό δεν έχω επικυρωμένα
στοιχεία, μολονότι και πάλι δεν θα ήταν ακριβής η εικόνα, δεδομένου ότι μία σειρά
από τιμολόγια από ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που εγκρίναμε τώρα, θα κοπούν τα
τιμολόγιά τους τις επόμενες μέρες. Η προσέγγιση των εσόδων, τακτικών ή εκτάκτων,
εκτός από τις επιχορηγήσεις, θα ανέλθει στο 95-96% των προϋπολογισθέντων. Σ΄ότι
αφορά τις δαπάνες δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχω μπροστά και τους
σχετικούς πίνακες.
2)Δεν υπάρχει λογιστικό λάθος. Είχα δώσει στον κ. Χ. Γεωργιάδη, όταν
συζητήσαμε τον προϋπολογισμό στη ΔΕ, έναν πίνακα όπου φαίνεται αναλυτικά σε 4
στήλες που είναι υπόχρεος ο Δήμος σε σχέση με τις δαπάνες, που είναι υπόχρεη η
ΣΑΤΑ, που είναι υπόχρεοι οι λοιποί φορείς. Από εκεί προκύπτει ότι για το ΕΠΤΑ
(β΄φάση) , το συνολικό ποσό είναι 945 εκ., αλλά το σύνολό του δεν είναι για το
τεχνικό πρόγραμμα, διότι μέσα στο ΕΠΤΑ περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα
«ΕΣΤΙΑ» που είναι μία δράση η οποία δεν περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου.
Συνεπώς σωστή η προσέγγισή σας σ΄ότι αφορά το ένα νούμερο. Η διαφορά
προκύπτει από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.
Τσαμήτρου:1)Το έργο ύδρευσης και αποχέτευσης των Δ.Δ. σε ποιο στάδιο
βρίσκεται; Είχατε πεί, όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό του 2001, ότι οι
μελέτες ήταν έτοιμες. Το είχατε βάλει υπό ένταξη και στην εισηγητική έκθεση στο
πρόγραμμα ΣΑΝΑ 3. Πότε θα ξεκινήσει; Γιατί δεν εντάχθηκε ακόμη; Δεν είναι
έτοιμο; Τι θα πούμε στους δημότες όταν τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχουμε πάλι
έλλειψη νερού;
2)Το κτίριο των Βλάχων ολοκληρώθηκε; Εάν δεν ολοκληρώθηκε πότε θα
ολοκληρωθεί; Πόσο κόστισε μέχρι τώρα; Πόσο θα κοστίσει όταν ολοκληρωθεί;
3)Τι ποσό δαπανήθηκε μέχρι τώρα για το Κυνοκομείο; Πόσο είναι η
συμμετοχή του Δήμου και πόσο η πίστωση από το Υπουργείο; Πήραμε όλη την
πίστωση από το Υπουργείο;
Δήμαρχος :1)Σ΄ότι αφορά τη ΔΕΥΑΒ, δεν έχει σχέση με τον προϋπολογισμό. Η
ΔΕΥΑΒ υπέβαλλε πρόταση το Σεπτέμβρη του 2001 στη διαχειριστική αρχή για
ένταξη του έργου. Οι μελέτες ήταν όλες έτοιμες. Είχαμε τις αδειοδοτήσεις από την
Περιφέρεια, η οποία ήταν η αρμόδια. Η Περιφέρεια όμως της είχε διαφύγει ότι δεν
είχε την αρμοδιότητα να εγκρίνει τους 5 μικρούς γεωλογικούς καθαρισμούς που
αφορούν την περιοχή εφαρμογής του NATURA 2000 στο Σέλι, στο Ξηρολίβαδο,

στην Κουμαριά, στη Μ.Σάντα και στη Λευκόπετρα. Παρόλο που δεν είχε την
αρμοδιότητα, διότι εμείς υποβάλλαμε εκεί τα χαρτιά και εφόσον δεν την είχε έπρεπε
να τη στείλει κεντρικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ, μας χορήγησε έγκριση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε από την επιτροπή και αρνήθηκαν να
εντάξουν το έργο, γιατί από τα 7 δις τα 150 εκ. δεν είχαν την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων. Ξεκινήσαμε , λοιπόν τη διαδικασία με βάση το NATURA
2000, τον Ιανουάριο 2002 περιμένουμε την νέα προκήρυξή όπου θα υποβάλλουμε
το συνολικό πρόγραμμα, πλην των 5 αυτών οικισμών, τους οποίους θα προτείνουμε
για ένταξη στον ορεινό όγκο Ανατ. Βερμίου, διότι είναι μικρός ο προϋπολογισμός και
διότι η προκήρυξη αυτού του έργου θα γίνει μετά 4-5 μήνες και μέχρι τότε θα έχουμε
πάρει έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κλείνοντας το θέμα, τον Ιανουάριο
2002 θα υποβληθεί ο φάκελος και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ανησυχία ένταξης διότι
η διαδικασία είναι πλήρης.
2)Το κτίριο Βλάχων έχει ολοκληρωθεί και για να λειτουργήσει πρέπει να
ολοκληρωθεί και η διαδικασία δημοσίευσης της συστατικής πράξης της δημοτικής
επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης που θα στεγασθεί εκεί. Στοίχισε 270 εκ.
περίπου, όσο είχε προϋπολογισθεί και τα στοιχεία τα έχει ο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
3)Για το κυνοκομείο, γνωρίζετε ότι το υπουργείο μας έδινε 75 εκ. και τα 25 εκ.
ήταν ίδια συμμετοχή. Έχουν πληρωθεί 2 λογ/σμοί και εκκρεμεί ο τρίτος
τακτοποιητικός τον οποίο είχε συντάξει η υπηρεσία και θα υποβληθεί κι αυτός.
Μέχρι τώρα πήραμε 57 εκ. και υπολείπονται άλλα 18 εκ. Το συνολικό κόστος
ανέρχεται στα 115 εκ.
Χαμαλής :Δεν έπρεπε να είναι ο προϋπολογισμός και σε δραχμές για να
κάνουμε σύγκριση;
Δήμαρχος :Η περσινή χρονιά ήταν σε δρχ. και ευρώ και για φέτος είναι
υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Μου δίνεται η ευκαιρία, μέσω των εφημερίδων, να κάνω έκκληση στους
προμηθευτές που έχουν εκδόσει τιμολόγια προς το Δήμο και έχουν κοπεί τα
χρηματικά εντάλματα να έρθουν μέχρι 28-12 να πληρωθούν διότι φέτος δεν έχουμε
παράταση του οικονομικού έτους. Μετά θα χρειασθεί ολόκληρη διαδικασία
ακύρωσης Χ.Ε. και μετατροπή τους σε ευρώ.
Γεωργιάδης Χρ.:1)Σε προηγούμενη συνεδρίασή μας ανακοινώσατε ότι
προχωρά η υλοποίηση του συνεδρίου για το Βικέλα με τη Ν.Α. Ημαθίας, δεν είδα
κάποια πίστωση γι αυτό.
2)Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., στην οποία ήταν και ο υπουργός Δ.Τ. κ.
Χρυσοχοϊδης είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις για τοπογραφικές εργασίες για
την ανέγερση Αστυνομικής Σχολής. Δεν είδα κάποια πίστωση.
3)Τον Δεκέμβρη του 99 συνήψε ο Δήμος δάνειο για την απαλλοτρίωση χώρου
στον Προμηθέα για ανέγερση εκκλησίας. Γιατί μέχρι σήμερα δεν απορροφήθηκε το
ποσό; Δεν είμαστε έτοιμοι διαδικαστικά ή το κρατάτε ως προεκλογικό δώρο στους
κατοίκους του Προμηθέα;
4)Τι ποσό διέθεσε ο Δήμος το 2001 για τους ενδεείς της πόλης; Τι σκέφτεται να
κάνει το 2002; Ποια η κοινωνική του ευαισθησία τις μέρες αυτές; Έχετε κάνει
ανακοίνωση στις εφημερίδες για Μαραθώνιο Αγάπης;
Πρόεδρος :Μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2002, δεν κάνουμε απολογισμό
του 2001.Οι ερωτήσεις να είναι επί της ουσίας.
Δήμαρχος :1)Για το συνέδριο, ο φορέας υλοποίησης είναι το ΚΠΠΕ και γι΄αυτό
δεν υπάρχει λογικά πίστωση. Ούτε όμως και στον προϋπολογισμό του ΚΠΠΕ
υπάρχει σχετική πίστωση διότι περιμένουμε όπου νάναι την πρώτη χρηματοδότηση
και ανάλογα με το ύψος της θα τροπ/θεί ο προϋπολογισμός του ΚΠΠΕ. Δεν φέρνουμε

καμία πίστωση εγγεγραμμένη εάν δεν υπάρχει απόφαση Υπουργού που να την
προσδιορίζει.
2)Για την αστυνομική σχολή, τις τοπογραφικές εργασίες τις έχουμε εδώ και
καιρό εκτελέσει σε συνεργασία και με τον ΗΦΑΙΣΤΟ. Συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη
να είναι γραμμένη πίστωση.
3)Για το δάνειο, είναι στον προϋπολογισμό το υπόλοιπο του δανείου.
Ζητήσαμε ν΄αγοράσουμε με 100εκ. την έκταση που θα ανεγερθεί η εκκλησία αλλά
υπάρχει διαφωνία μεταξύ των συνδιοκτητών για το ποσοστό της συνδιοκτησίας τους.
4)Για τους ενδεείς, το 2002 υπάρχει πίστωση στο ύψος που προβλέπεται στον
αντίστοιχο κωδικό.
Πουλασουχίδης :Το ΥΠ.ΕΣ. έστειλε έγγραφο σ΄όλους τους Δήμους για την
ενοποίηση των Ν.Π. που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Στο Δήμο μας έχουμε
2 ενότητες, μία των Π.Σ. με τα ΚΑΠΗ και η άλλη με τον αθλητισμό. Το έχει λάβει
αυτό το έγγραφο ο Δήμος; Είναι στις προθέσεις του να προχωρήσει στην ενοποίηση;
Δήμαρχος :Ανεξάρτητα με το έγγραφο, είναι στις προθέσεις μας. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε τους προϋπολογισμούς. Εφόσον έχει βρει τη
νομική φόρμουλα το Υπουργείο ακόμη καλύτερα γιατί μας προβλημάτιζε η
λειτουργία. Τρεις είναι οι τομείς : Πολιτισμός, Αθλητισμός, Κοιν. Πολιτική.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Συζητάμε σήμερα τον τελευταίο προϋπολογισμό και τεχνικό
πρόγραμμα της Δημοτικής περιόδου.
Αυτός ο προϋπολογισμός, είναι πλούσιος σε νούμερα και φτωχός σε
περιεχόμενο. Θυμίζει έντονα το τραγούδι, «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» και θα
συμπλήρωνα εγώ, τα επαναλαμβανόμενα.
Μελετώντας και συγκρίνοντας τους τρεις τελευταίους προϋπολογισμούς,
δυσκολεύεται κανείς να βρει καινούργια έργα. Τα ίδια και τα ίδια και μάλιστα
φουσκωμένα από έτος σε έτος. Είναι κουραστικό, αλλά πρέπει να αναφερθούμε σε
νούμερα κύρια για να μάθουν οι συμπολίτες μας πως λειτουργεί ο Δήμος μας. Τι
έργο παράγει και με ποιο κόστος.
Ακούστε λοιπόν.
Τα έσοδα του Δήμου για το 2002 προϋπολογίζονται να ανέλθουν στο ποσό των
7.966.000.000 δρχ. από τις εξής πηγές:
Α.
Τακτική Οικονομική Ενίσχυση
1.100.000.000
Β.
Επιχορήγηση παιδικών σταθμών,αθλητικών κέντρων και
655.000.000
σχολείων
Γ.
Δάνειο
200.000.000
Δ.
ΣΑΤΑ
400.000.000
Ε.
Επιχορηγήσεις Υπουργείων
3.541.000.000
Στ.
Φόροι,τέλη, δικαιώματα Δήμου
1.815.000.000
Ζ.
Χρηματικό υπόλοιπο
255.000.000
Σύνολο
7.966.000.000
Τα έξοδα του Δήμου προϋπολογίζονται να ανέλθουν σε 7.966.000.000 και
κατανέμονται ως εξής:
Α.
Μισθοδοσία προσωπικού
1.332.000.000
Β.
Επιχ/γήσεις νομικών προσώπων – επιχειρήσεων
1.551.000.000
Γ.
Γενικά έξοδα
898.000.000
Δ.
Τεχνικό πρόγραμμα
4.185.000.000
Σύνολο
7.966.000.000

Όμως για το 2001, είχαν προϋπολογισθεί:
Έσοδα : 8.850 δις και εισπράχθηκαν 4.850 δις.
Έξοδα : 8.850 δις και δαπανήθηκαν 4.265 δις.
Στα έξοδα συμπεριλαμβάνεται και το τεχνικό πρόγραμμα. Το ίδιο έτος, το
τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογίσθηκε σε 5 δις και μέχρι σήμερα εκτελέσθηκε έργο
1,5 δις.
Τι συμβαίνει τελικά; Η προϋπολογίζουμε εικονικά κονδύλια ή η διοίκηση του
Δήμου είναι ανίκανη να εκτελέσει έργο. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Διαλέξτε και
πάρτε. Θα σταθώ σε ουσιώδη σημεία λόγω του περιορισμένου χρόνου. Δεν μας είπε ο
Δήμαρχος γιατί μία σειρά έργων του φετινού προγράμματος δεν έγιναν; Γιατί σε
κάποια άλλα υπάρχει καθυστέρηση απορρόφησης
των χρημάτων
και
επαναλαμβάνονται και το 2002;
Τα έργα του ΕΠΤΑ επαναλαμβάνονται συνεχώς τα τρία τελευταία χρόνια. Τι
γίνεται τελικά; Όχι μόνον το πρώτο 50% δεν υλοποιήθηκε, αλλά από ότι φαίνεται, το
δεύτερο 50% , μάλλον θα πάει στις καλένδες, όπως ακούσαμε στο πρόσφατο
Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, αφού θα δίνονται μέσω τομεακών προγραμμάτων του κάθε
Υπουργείου. Αντιλαμβάνεσθε τι θα γίνει και πως θα λειτουργήσει το σύστημα των
ημετέρων.
Στο πρόγραμμα 2004, είχαμε προτείνει έργα ύψους 5 δις. Τελικά μας ενέκριναν
έργα ύψους 1.400 δις (1.200 δις το κολυμβητήριο και 200 εκατομμύρια όλα τα
άλλα).Να λοιπόν πως καταρρίπτεται και ο μύθος τα περί δημοσίων σχέσεων και
λοιπών ευτράπελων που διαδίδουν γνωστοί κύκλοι ότι ο Δήμαρχος είναι καταφερτζής
και φέρνει χρήματα στην πόλη.
Και ο φετινός προϋπολογισμός είναι πλασματικός, διαχειριστικός και
ανελαστικός. Πάλι το μεγάλο οικονομικό βάρος το σηκώνουν οι Δημότες και
μάλιστα χωρίς αντίκρισμα . Αφού ούτε οι υπηρεσίες αλλά ούτε και τα έργα είναι
ευθέως ανάλογα με την επιβάρυνση του Δημότη. Είναι άδικος, αφού υπάρχει
ανισομερής κατανομή εσόδων - εξόδων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας μεταξύ
πόλης και Δημοτικών Διαμερισμάτων. Δεν υπάρχει και για το 2002, προοπτική
επίλυσης κανενός από τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών. Του κυκλοφοριακού,της
προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Είστε καλοί στα πανηγύρια και τα … πολιτιστικά. Κοστίζετε κάτι παραπάνω
βέβαια, αλλά τα καταφέρνετε καλά μπορώ να πω, αν και αυτά αγγίζουν τους λίγους.
Τους πολλούς, άλλα τους ενδιαφέρουν. Εκεί δηλαδή που δεν τα καταφέρνετε καλά.
Όπως για παράδειγμα την σημερινή χιονόπτωση, που όλη η πόλη είναι αποκλεισμένη.
Ίσως γιατί κουραστήκατε τόσα χρόνια στην εξουσία. Γι αυτό στις επερχόμενες
εκλογές, πιστεύουμε ότι οι Δημότες μας θα σας ξεκουράσουν.
Κλείνοντας αν και έχουμε σοβαρότατες αντιρρήσεις ως προς την κατανομή
των κονδυλίων, θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του
2002 και δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε από κοντά την υλοποίησή τους προς
όφελος των δημοτών, αλλά και να αποφευχθούν κατατοπιές και παρατυπίες λόγω
του προεκλογικού έτους.
Γεωργιάδης Χρ.:Θα σταθώ σ΄ένα κομμάτι του προϋπολογισμού και θα
προσπαθήσω ν΄αναλύσω την κοινωνική διάσταση του Δήμου όπως τη νοιώθω
εγώ. Έψαξα να βρω κονδύλια που να μου λεν ότι έχει κοινωνική πολιτική ο Δήμος.
Είστε ευχαριστημένος κ. Δήμαρχε από το ποσό των 5.869 ευρώ που θα διαθέσετε για
τους ενδεείς της πόλης: Πιστεύετε ότι θα τους καλύψετε; Μήπως και σας συνετίσω.
Βγαίνω έξω και βλέπω τι γίνεται έξω από τα νεκροταφεία, τις εκκλησίες κ.α. με τους
ζητιάνους. Σας ακούω να λέτε ότι ο Δήμος έχει κοινωνικό πρόσωπο. Κατά τη γνώμη
μου είναι αυτό. 5 εκατ. για την διαφήμιση της απογραφής, 5 εκ. για τη διαφήμιση

κρέατος, 5 εκ. για το περίπτερο του Δήμου σε Διεθνή Έκθεση της Θεσ/νίκης και για
την περίθαλψη ενδεών 2 εκ.; Και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα; Γιατί; Δεν
κατάλαβα γιατί οι άποροι να πεινούν μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Βλέπω ότι δεν μπορείτε ν΄ασχοληθείτε κ. Δήμαρχε μ΄αυτό το θέμα. Ίσως είναι
δύσκολο, ακατόρθωτο; Αφού συμβαίνει αυτό, γιατί δεν συνεργάζεστε με την
Φιλόπτωχο Αδελφότητα, με τον Όμιλο Προστασίας Απόρων Παιδιών μήπως αυτά τα
καταφέρουν σε συνεργασία μαζί σας.
Εμείς θα τους βοηθήσουμε αυτούς. Θα βοηθούμε αυτούς που η φωνή τους,
δυστυχώς, δεν φτάνει στα αυτιά σας.
Τσαμήτρου:Εάν δεν είναι «φουσκωμένος» ο Π/Υ θα το δούμε στο τέλος της
χρονιάς. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια που είπε ο κ. Σκουμπόπουλος. Θα
σταθώ μόνο σ΄ένα σημείο. Θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες του έργου για
την ύδρευση-αποχ/ση των Δ.Δ.
Μία παρατήρηση, εισπράχθηκαν έσοδα 190.756 ευρώ από εισφορά σε χρήμα
και μετατροπή γης σε χρήμα και αφενός δεν διατίθενται αυτά στις επεκτάσεις και
αφετέρου γίνονται έργα σε ορισμένες περιοχές.
Μία επισήμανση, για την πλ. Ξηρολιβάδου διατίθενται 5.014.000 δρχ. Είναι
πολύ μικρό το ποσό για έναν προϋπολογισμό που έχει η πλατεία 180 χιλ. ευρώ και
για να ολοκληρωθεί το έργο θα πρέπει να περάσουν 10 χρόνια. Είχα πει στον πρώην
αντιδήμαρχο να γίνει μία πιο απλή πλατεία για να ολοκληρωθεί αυτή σε λίγα χρόνια
και μου απάντησε ότι θα βάζουμε 10-15 εκ. ετησίως για να τελειώσει γρήγορα.
Πέρα από τα τόσα προβλήματα που έχει ο οικισμός και δεν γίνεται τίποτα έπρεπε να
βάλουμε κάτι περισσότερο γι αυτήν.
Χαμαλής :Διαβάζοντας την εισηγητική έκθεση για τον Π/Υ του 2002
διακρίνουμε αρκετή αισιοδοξία, φιλοδοξία και διεκδικητικότητα για ένα σωστό
νοικοκύρεμα στο Δήμο μας. Δίνει προτεραιότητες στην αναπτυξιακή στρατηγική του
Δήμου, την ισόρροπη ανάπτυξη, στην ποιότητα ζωής, στην στήριξη των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, στην πολιτιστική παιδεία των πολιτών και στα έργα υποδομής
που θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη.
Ο Π/Υ μαζί με το Τ.Π. αγγίζει τα 8 δις κι αν σ΄αυτά προστεθούν τα διάφορα
έργα που δεν μπορούν να μπουν σ΄αυτόν, όπως π.χ. η διαπλάτυνση της οδού
Πιερίων, η ανέγερση σχολικών κτιρίων από ΣΑΝΑ 3, τα έργα ανάπτυξης του Ανατ.
Βερμίου, το πρόγραμμα Αστικής στήριξης, η κατασκευή εγκ/σεων σχολής
Αστυφυλάκων, η Δυτ.Παράκαμψη, η διαπλάτυνση οδού Ακροπόλεως, η κατασκευή
γέφυρας στο Κτηνιατρείο, τα έργα πολιτισμού (Ρωμαϊκό Τείχος, Βυζ.Μουσείο,
Παλαιά Μητρόπολη), η κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης, το έργο
Υδρευσης-Αποχ/σης, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των οικισμών του νέου
Δήμου, αντικατάσταση καρέκλας του Χιον. Κέντρου Σελίου, τότε το ύψος του Π/Υ
αγγίζει τα 15 δις. Ένα ύψος που αποτελεί ρεκόρ για το Δήμο μας που θα ζήλευαν οι
προηγούμενες δημ. αρχές και οι επόμενες για να το καταρρίψουν.
Μ΄αυτές τις σκέψεις τον υπερψηφίζω.
Κόλβατζης :Μία παροιμία που ακούμε συχνά λέει «όταν μιλούν τα έργα, τα
λόγια περιττεύουν». Και έργα, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει πάρα πολλά.
Ο σημερινός Π/Υ απεικονίζει μία ποσοστιαία εικόνα μιας ολοκληρωμένης
αναπτυξιακής πρότασης που ξεκινάει από την αρχή της δημ. αρχής και
ολοκληρώνεται με τη σημερινή πρόταση. Απέδωσε καρπούς και το βλέπουμε
σήμερα να έχουν υλοποιηθεί και να έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες των
συνδημοτών μας. Αναφέρθηκαν ενδεικτικά κάποια μεγάλα προγράμματα που δεν
συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Π/Υ είναι: 1)Στοχεύει στην ισόρροπη
περιφερειακή ανάπτυξη. Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ κέντρου-συνοικιών-Δ.Δ., διότι
φαίνεται να διατίθενται πιστώσεις για έργα υποδομής στα Δ.Δ. και στις συνοικίες.
2)Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας. Από τη στιγμή που έχει λύσει
βασικά ζητήματα υποδομής η πόλη αυτός πρέπει να είναι ο δεύτερος στόχος. Και
όταν λέμε ποιότητας ζωής εννοούμε κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα
καθημερινά προβλήματα του πολίτη όπως το κυκλοφοριακό, το υπόγειο πάρκινγκ,
τον αθλητισμό, τον πολιτισμό κ.α. 3) Η τάξη που εμφανίζεται, η νομιμότητα, η
διαφάνεια και προπάντων το ότι κάθε πίστωση είναι αληθινή και όχι ψεύτικη.
Ο Π/Υ κλείνει τον κύκλο της 4ετίας με επιτυχία και αυτό έχει γίνει κοινή
συνείδηση σ΄όλους τους πολίτες ότι δηλ. βλέπουν έργα τα οποία είναι έργα πνοής
και που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του Δήμου. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το
αμφισβητήσει.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος :Συναγωνίζονται συνάδελφοι τον Δήμαρχο στην φαντασία,
στην έπαρση, στα ρεκόρ. Ακούσαμε για αναπτυγμένο κέντρο και υπανάπτυκτες
περιοχές .Υπάρχουν τέτοιες περιοχές και τις διορθώνει ο Π/Υ; Δεν είχαν κάνει
τίποτα τα νυν Δ.Δ. κι εμείς θα τους τα λύνουμε την επόμενη χρονιά;
Και μια κι έχουμε καλή ποιότητα ζωής εμείς την εξάγουμε μέσω του ΔΗΠΕΘΕ
στην Αθήνα, στους υπανάπτυκτους. Αν μπει μέσα και με 100 εκ. καλά θα είναι.
Μήπως από την τσέπη μας το πληρώνουμε; 50% το υπουργείο, 50% οι δημότες.
Αυτούς ποιος τους θυμάται; Κανείς.
Πάλι ευχή θα κάνω, αυτά τα κουρασμένα μυαλά να τα ξεκουράσει ο λαός.
Δήμαρχος :Κα Τσαμήτρου, που έχετε την αίσθηση ότι «φουσκωμένος» ο
Π/Υ; Δεν έχετε λάβει γνώση ότι όλες οι επιχ/σεις των υπουργείων είναι με αποφάσεις
τους; Το εάν υπάρχει πλήρης απορρόφηση ή όχι είναι άλλο ζήτημα. «Φουσκωμένος»
Π/Υ ή κωδικός δεν υπάρχει κανένας. Η απορρόφηση εξαρτάται από πολλούς
παραμέτρους όπου η ετοιμότητα του Δήμου είναι στην τελευταία κλίμακα.
Τι συμβαίνει με το ΕΠΤΑ; Για μία σειρά έργα το ΕΠΤΑ μας είχε δώσει άδεια
δημοπράτησης όπως το Φιλίππειο, το γήπεδο Ταγαροχωρίου, το Δημαρχείο και η
Ενδοδημοτική οδοποιία. Δεν ολοκληρώθηκαν; Βεβαίως. Πως θα δημοπρατούσαμε
έργα χωρίς άδεια δημοπράτησης, για τα υπόλοιπα έργα; Δεν έπρεπε να τα έχουμε
στον Π/Υ του 2001 ενόψει του ότι δεν ξέραμε σε ποια στιγμή θα ερχόταν η άδεια
δημοπράτησης; Εάν θέλετε να έχετε στοιχεία να σας τα πω. Η ανάπλαση των δημοτ.
χώρων Κομνηνίου δημοπρατήθηκε στις 18/11 κι έχουμε ανάδοχο, η ανάπλαση των
δημοτ. χώρων Τριποτάμου στις 14/12, η σύνδεση Κομνηνίου με οδό ΒέροιαςΤριποτάμου δημοπρατείται στις 23/1/02, τα σχολεία Ασωμάτων και Τριποτάμου τα
τεύχη θα ολοκληρωθούν αρχές του 2002, η ανάπλαση δημοτ. χώρων Ασωμάτων
προγραμματίστηκε να εκτελεστεί μαζί με το σχολείο Ασωμάτων αρχές Απριλίου
2002, στην Λευκόπετρα ο διαγωνισμός είναι στις 19/12, στο πολιτ. Κέντρο Ράχης ο
διαγωνισμός ορίστηκε
στις 30/1/02, η ανάπλαση των χώρων Μ.Σάντας ο
διαγωνισμός έγινε στις 12/12, για την Αγ.Βαρβάρα ο διαγωνισμός προσδιορίστηκε
στις 6-2-02, για τον αθλητικό πυρήνα Γεωργιανών δεν έχει οριστεί ακόμη, για τον
αθλητικό πυρήνα Προμηθέα ορίστηκε στις 6-3-02, για τον αθλητικό πυρήνα Ράχης
στις 13-3-02, για τα Γήπεδα Τριποτάμου και Αγ. Βαρβάρας περιμένουμε πρώτα να
γίνει χωροθέτηση του γηπέδου στην Αγ. Βαρβάρα για να ορίσουμε την
δημοπράτηση, για το Σέλι έχουμε ανάδοχο. Αυτά δείχνουν μία υπηρεσία που δεν
λειτουργεί σωστά;
Συμφωνώ για την ανάγκη επίσπευσης του έργου της ΔΕΥΑΒ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό που εισπράττουμε από εισφορά σε χρήμα είναι από το
Εργοχώρι και δικαίως εκεί γίνεται μεγαλύτερη επένδυση. Είναι ανάλογα, με το που
υπάρχει αναγκαιότητα διοχετεύονται οι πιστώσεις.
Για το Ξηρολίβαδο, έχει 180 σπίτια τα οποία κατοικούνται 2-3 μήνες το
χρόνο. Πριν ήσασταν στην Κοινότητα Κουμαριάς η οποία έπαιρνε 4,5 εκ. ΣΑΤΑ.
Πολλαπλάσια χρήματα μέχρι σήμερα έχουν δοθεί. Μπορεί οι παραθεριστικές ανάγκες
να είναι μεγάλες, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως κανείς να ισοπεδώνει αυτά που έγιναν
μέσα στα στενά πλαίσια της ΣΑΤΑ που είναι 400 εκ. και το ΔΣ καθορίζει μόλις το
25%-30% γιατί το υπόλοιπο καθορίζεται από αποφάσεις των Σ.Σ. και των Τ.Σ. Στο
ΕΠΤΑ δεν βάλαμε και τον περιφ. δρόμο ; Προφανώς δεν έχουμε ικανοποιήσει όσα
έργα μπορεί να έχει κανείς στη φαντασία του ή και στις προγραμματικές του
ανάγκες. Αυτή η ισοπέδωση δεν πρέπει να υπάρχει.
Κε Γεωργάδη Χρ., το επαναλαμβάνετε συνεχώς κι αρχίζω να πιστεύω ότι έχετε
μία περίεργη και εξειδικευμένη άποψη για την κοινων. πολιτική. Θα σας πω γιατί δεν
συμφωνώ μαζί σας. Περίμενα να βγαίνατε πρώτος και να συγχαίρατε τον Δήμαρχο
όταν επιμένει να μην βάζει 5 ή 10 εκ. για τους ενδεείς. Ξέρετε πόσο αβανταδόρικο
αλλά εξωθεσμικό και μη αποδεκτό από εμένα είναι να κάνουμε 1000 δέματα των
10.000 δρχ. και να τα μοιράσω στους ενδεείς της πόλης; Αύριο εσείς θα ερχόσασταν
και θα το κατακρίνατε.
Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν ανάγκη. Είναι οι γέροντες, οι εργαζόμενες
μάνες και τα παιδιά., τα Α.μ.Ε.Α. κ.α. Έχετε την αίσθηση ότι απέναντι σ΄αυτούς ο
Δήμος δεν έχει την πιο προωθημένη θέση του; Εδώ μας κατηγόρησε ο κ.
Σκουμπόπουλος ότι οι επιχορηγήσεις φτάνουν στο 1,5 δις. Στα 3 ΚΑΠΗ
εξυπηρετούνται 2.500 γέροι χωρίς διάκριση. Στους 6 Π.Σ. ικανοποιούνται το σύνολο
των αιτήσεων. Με το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» εξυπηρετούνται 250 γέροι ανήμποροι.
Αυτή δεν είναι κοινωνική πολιτική; Το ίδιο όταν κάνουμε τόσες προσπάθειες για τα
Α.μ.Ε.Α. και το συμβουλευτικό κέντρο. Εάν τα αθροίσετε βγαίνουν πάνω από 400 εκ.
Στα 10 εκ. θα σκοντάφταμε; Σας είπα το λόγο γιατί δεν συμφωνώ. Ενδεχόμενα θα
έλεγα ότι έχετε δίκαιο και θα έβλεπα θετική τη συνεργασία με την φιλόπτωχο. Το
θέσαμε και στον Μητροπολίτη να πάρει την πρωτοβουλία να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας ώστε να είναι θεσμικό.
Διαγιγνώσκω από την τοποθέτηση του κ. Σκουμπόπουλου μία σύγχυση κι έναν
πανικό. 1)Μου κάνει εντύπωση η φράση του «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», ποια
είναι αυτά που εμείς δεν υλοποιήσαμε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας; Μία δημ.
αρχή που σε 3 χρόνια έχει παραδώσει στην πόλη το Δημαρχείο που ήταν όνειρο
γενεών και γενεών, το Συνεδριακό Κέντρο που ζηλεύουν όλες οι πόλεις της Ελλάδας,
το κτίριο Βλάχων, το κτίριο Μπέκα, ένα κλειστό γυμναστήριο, έχει κάνει ένα μεγάλο
πρόγραμμα ενδοδημοτικής οδοποιϊας, δεν σας μιλώ για το 3ο-4ο Λύκειο που
χρηματοδότησε η Ν.Α. αλλά που σπρώξαμε εμείς να γίνει, για τις Εργατικές
Κατοικίες, για την οδό Πιερίων, σας μιλώ όμως για τη Δυτική Παράκαμψη, για το
χώρο όπου θα στεγασθούν τα Α.μ.Ε.Α., για το υπόγειο πάρκινγκ, δεν σας λέω τι θα
κάνουμε την επόμενη χρονιά.
2)Φαίνεται ότι εισπράχθηκε ένα μήνυμα που λέει ότι μέχρι τώρα υπήρχε μία
απόλυτα αρνητική στάση σε όλα τα ζητήματα και ξαφνικά ψηφίζει τον Π/Υ και το
Τ.Π. Καλοδεχούμενη η ψήφος σας για να μπορώ να λέω ότι κάναμε την τελευταία
χρονιά έγινε και με τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Γιατί ότι έγινε τα προηγούμενα 3
χρόνια ήσασταν απών. Δεν χρειάζεται να μιλάω για τον Π/Υ. Η νοικοκυροσύνη μιλά
από μόνη της και το ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι μία προσπάθεια των υπηρεσιών και
των συνεργατών μου στη δημοτική ομάδα που δουλεύουμε όλο αυτό το διάστημα.

Για τα έργα του ΕΠΤΑ. Τώρα μας έρχονται οι άδειες δημοπράτησης και δεν θα
μπορούσαν να ΄γίνουν αυτά στο 2001. Την αποδοχή επιχορήγησης και την ένταξη
στο πρόγραμμα ομόφωνα την ψηφίσαμε.
Για διαχείριση απορριμμάτων, θυμάστε τι σας έλεγα πριν 2 χρόνια; Ότι εάν
αναλάμβανε ο Δήμος μας να τρέξει το πρόγραμμα του ΧΥΤΑ θα μπορούσε να
προχωρήσει αυτό. Σας είχα προειδοποιήσει ότι δεν θα δημοπρατούσατε ούτε το 2002
κανένα έργο. Εμείς θα το είχαμε ολοκληρώσει το 2002. Ολη την ευθύνη την έχετε
εσείς ως ΤΕΔΚ. Εμείς είχαμε συμφωνήσει 18 εκ. για όλες τις μελέτες από τον ίδιο
μελετητή, εσείς αλήθεια ως ΤΕΔΚ πόσα πληρώσατε; Αυτό μας ενδιαφέρει όλους
γιατί εμείς χρηματοδοτούμε βασικά τις λειτουργικές δαπάνες του συνδέσμου
διαχείρισης. Δεν δεχθήκατε ούτε στο Δ.Σ. του συνδέσμου να μας βάλετε.
Σκουμπόπουλος :Εμείς;
Δήμαρχος :Η παράταξή σας, αυτή με την οποία συνεργάζεστε και στην ΤΕΔΚ
και στον σύνδεσμο και παντού.
Ποτέ δεν άφησα να διαχέεται ότι είμαι «καταφερτζής» ή ότι έχω καλές
δημόσιες σχέσεις. Απλά εκφράζω μία δημοτ. ομάδα που έχει όραμα και προτάσεις
και μία υπηρεσία που αυτό το όραμα και τις προτάσεις τις τεκμηριώνει μ΄εκείνον τον
τρόπο που να γίνονται αποδεκτές από τα προγράμματα κι όχι από τους υπουργούς.
Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς είστε επίπεδοι, στατικοί χωρίς όραμα, χωρίς
προοπτικές, χωρίς καν μία ιδέα η οποία να είναι δική σας και καινούργια να
συνεισφέρετε. Εμείς μπορεί να κάνουμε και λάθη. Όμως και περίσσεια ιδεών έχουμε
και φαντασία και όρεξη και μεράκι. Ο λαός της πόλης δεν επικεντρώνεται σε
πρόσωπα, ψηφίζει παρατάξεις, ανθρώπους που λειτουργούν ως ομάδα και σύνολο και
που έτσι αναδεικνύονται.
Σκουμπόπουλος :Ζητώ τριτομιλία.
Πρόεδρος :Το Δ.Σ., ύστερα από ψηφοφορία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη
διεξαγωγή τριτομιλιών.
Σκουμπόπουλος :Δεν είναι «φουσκωμένος» ένας προϋπολογισμός όταν το 2001
είχε 1,2 δις για το κολυμβητήριο; Όταν υπήρχε μόνο μία απόφαση Υπουργού ότι θα
το εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων; Γιατί δεν εκτελέστηκε; Δεν
καηγόρησα κανέναν για το 1,5 δις. της επιχ/σης για πολιτ. δραστηριότητες, εξάλου
εξασφαλισμένα είναι τα κονδύλια.
Τα προηγούμενα χρόνια που μοίραζε δέματα ο Δήμος έκανε δημόσιες σχέσεις;
Την απορρίπτουμε εκείνη την πολιτική; Δεν μπορούσε να συνεργαστεί ο Δήμος μέχρι
σήμερα με φιλόπτωχα σωματεία και συλλόγους; Ας έδινε χρήματα σ΄αυτούς . Ας
συνεργαζόταν με τον Μητροπολίτη.
Διαχείριση απορριμμάτων, είναι δυνατόν να λέτε ότι έχει την ευθύνη η ΤΕΔΚ;
Τι φτιάχνατε εσείς τόσα χρόνια; Εσείς δεν ψηφίσατε εμάς να είμαστε ως εκπρόσωποι
στον σύνδεσμο κι άλλοι, φτιάχνοντας το ίδιο με σας, δεν σας ψήφισαν στο δ/κό
συμβούλιο.
Τα περί ονείρων, φαντασίας κλπ. ο λαός θα το δείξει.
Δήμαρχος :Δεν είπε κάτι ουσιαστικό ο κ. Σκουμπόπουλος για να σχολιάσω.
Πρόεδρος :Περαιώθει η συζήτηση των θεμάτων από το 6 έως και το 26ο.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το συνημμένο σχέδιο εκτελεστέων έργων έτους 2002.
2.- Τις απόψεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 265 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Βέροιας
έτους 2002, ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2002
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α΄ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ΥΔΡΕΥΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Δ΄ΚΗΠΟΙ-ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ &
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΛΗΣ & Δ.Δ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5.869,00
44.021,00
43.287,00
41.086,00
14.674,00
44.021,00
19.076,00
7.337,00
219.371,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

58.694,00

ΣΑΤΑ

58.694,00
17.608,00
11.739,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

23.478,00
23.478,00
5.869,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

5.869,00

ΣΑΤΑ

29.347,00

ΣΑΤΑ

11.739,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

11.739,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

11.739,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

152.605,00
44.021,00

ΣΑΤΑ

2.935,00

ΣΑΤΑ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ.ΣΕΛΙΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ
Δ.Δ.ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΝΗΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΑΜΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ.ΣΑΝΤΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ» Δ.Δ. ΣΕΛΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Ε΄ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΗΣ

ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2ΗΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

6.

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

7.

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

8.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ

9.
10.
11.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 6ΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-

ΟΔΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΩΝ 4ΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 5ΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

23.478,00

ΣΑΤΑ

73.368,00

ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

82.172,00
260.299,00

ΥΜΑΘ
ΕΠΤΑ

90.976,00

ΕΠΤΑ

51.299,00
95.378,00
29.347,00
8.804,00
11.739,00

ΕΠΤΑ
ΕΠΤΑ
ΕΠΤΑ
ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

8.804,00

ΣΑΤΑ

29.347,00
37.124,00
20.543,00

ΕΠΤΑ
ΕΠΤΑ
ΣΑΤΑ

14.674,00

ΣΑΤΑ

17.227,00

ΣΑΤΑ

5.869,00
907.404,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

38.151,00
17.608,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

23.478,00

ΣΑΤΑ

23.478,00

ΣΑΤΑ

293.470,00

ΕΠΤΑ

23.478,00

ΣΑΤΑ

23.478,00

ΣΑΤΑ

23.478,00

ΣΑΤΑ

11.739,00
8.804,00
20.543,.00

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

12.

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 7ΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΟΔΩΝ
9ΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΔΡΟΜΟ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ-ΔΙΑΝΟΙΞΗΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ
–ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΟΔΩΝΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΣΗΣ

20.543,00

ΣΑΤΑ

23.478,00

ΣΑΤΑ

29.347,00

ΣΑΤΑ

14.674,00
14.674,00

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

76.302,00

ΣΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ.ΚΟΜΝΗΝΙΟΥ ΜΕ ΟΔΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

1.526.045,00

67.498,00

ΠΕΠ
ΕΠΤΑ

53.705,00

ΕΠΤΑ

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ.ΡΑΧΗΣ
ΑΣΦΑΛΤ/ΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

23.478,00

ΣΑΤΑ

20.543,00

ΣΑΤΑ

23.
24.

ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

586.941,00
17.608,00

ΕΠΤΑ
ΣΑΤΑ

25.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-

126.192,00

ΣΑΤΑ

26.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΔΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

323.168,00

ΕΠΤΑ-ΣΑΤΑ

27.
28.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ
Δ.Δ. ΣΕΛΙΟΥ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Δ.Δ ΣΕΛΙΟΥ

44.021,00
44.021,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.

12.120,00

ΣΑΤΑ

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Δ.Δ.
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

64.563,00

ΣΑΤΑ

20.543,00

ΣΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

29.347,00
4.402,00

ΣΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

29.
30.
31.
32.
33.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ-ΑΣΦΑΛΤ/ΣΕΙΣΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΙΩΝ
Δ.Δ.ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΚΟΜΒΩΝ

3.650.918,00

ΣΑΤΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ζ΄ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

14.674,00
352.164,00
352.164,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

29.347,00

ΕΠΤΑ

14.674,00
792.370,00

ΥΠΠΟ
ΥΠΠΟ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΗΝΑ ΡΑΧΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

117.388,00
88.041,00
88.041,00

ΕΠΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ 2004
ΣΑΤΑ

58.694,00

ΕΠΤΑ

117.388,00

ΕΠΤΑ

205.429,00

ΕΛΛΑΔΑ 2004

120.323,00

ΕΠΤΑ

176.082,00

ΕΛΛΑΔΑ 2004

117.388,00

ΕΛΛΑΔΑ 2004

3.521.643,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

17.608,00
17.608,00

ΕΛΛΑΔΑ 2004
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

187.821,00

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΛΕΣΧΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΚΟΙΤΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Η΄ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ &
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
&
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

6.388.847,00

12.120,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

8.804,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

9.391,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

17.608,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

8.804,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

3.117,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ –ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ
ΚΑΙ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ
ΒΟΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΚ
ΒΕΡΟΙΑΣ

15.

ΜΕΛΕΤΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

16.
17.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

18.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Δ.
ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΣΕΛΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ

19.
20.
21.

22.
23.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

3.117,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

10.389,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

6.233,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

3.117,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

10.389,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

6.233,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

73.368,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.

12.120,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

6.926,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

587.756,00
5.869,00

ΔΑΝΕΙΟ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

48.452,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

5.869,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

2.935,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

34.629,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

8.804,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

17.608,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

903.658,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
219.371,00
ΥΔΡΕΥΣΗ
58.694,00
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
152.605,00
ΚΗΠΟΙ-ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
907.404,00
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
3.650.918,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ
6.388.847,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ
903.658,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
12.281.497,00
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 735 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Δ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.
Ε.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Λ.
Ν.
Σ.
Ι.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-2-2002
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Ε.
Μ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Σοφιανίδης
Τσαμήτρου-Καραχατζή

