ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 340/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης, προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2009.
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2009 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 28-5-2009 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 η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Χ.
Β.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης

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

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.336/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2009 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.
Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 344/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.
Διαμαντής.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-5-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ.265/09 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
206 – 207 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» .
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,
καθορίσθηκαν ειδικότερα το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των
επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Περιφέρειες.
Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 206 του ως άνω Νόμου εκδόθηκε η με
αρ. 18183/2-4-07 (ΦΕΚ 534 Β) απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περιεχόμενο, δομή
και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» .
Σε εφαρμογή του άρθρου 207 του ως άνω Νόμου εκδόθηκε το Προεδρικό
Διάταγμα 185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’
βαθμού» .
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω Π. Δ/τος προβλέπεται ότι:
«Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
………..
4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου επιτρέπεται ύστερα
από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Στα πλαίσια της πιο πάνω διάταξης και επειδή προέκυψαν ανάγκες για την
άμεση τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος ,προκειμένου να περιληφθούν
δράσεις και επενδύσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από διάφορα
προγράμματα, καθώς και για να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες οικονομικές σε
εκτελεσμένα έργα, ή ενίσχυση πιστώσεων σε έργα των οποίων ο προϋπολογισμός της
μελέτης ξεπέρασε την εγκεκριμένη πίστωση , το Τμήμα προγραμματισμού
προχώρησε στις ανάλογες τροποποιήσεις , όπως απαιτήθηκε από κάθε Δ/νση του
Δήμου.
Τα σχετικά παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες και παράρτημα.
Με βάση τα πιο πάνω, υποβάλλουμε την 1η τροποποίηση του ετησίου
προγράμματος δράσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2009, και παρακαλούμε για
την έγκρισή του.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 24-5-2009
αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, η οποία έχει ως
εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της μελέτης:
«Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης»
Η σχετική δαπάνη ύψους 100.000,00€ καλύπτεται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7411.005 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή προέκυψε
από την προεκτίμηση της αμοιβής μελέτης δαπάνη μεγαλύτερη της εγκεκριμένης
πίστωσης, απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ύψους 45.000,00€, που θα δοθεί από ΣΑΤΑ.
Για την εξασφάλισή της διαγράφονται οι επενδύσεις:
1.- Αποπεράτωση γηπέδου καλαθοσφαίρισης Κ.Βερμίου , με εγκεκριμένη πίστωση
30.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7321.010 και
2.- Κρασπέδωση –ασφ/ση οδών 9ης Συνοικίας , με εγκεκριμένη πίστωση 15.000,00€,
που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.027
2.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –εννοείται και στα έσοδα – της επένδυσης :
«Έργα αντιθορυβικής προστασίας στο Δήμο Βέροιας»
Το έργο περιλαμβάνονταν σε προηγούμενους προϋπολογισμούς και Τεχνικά
προγράμματα του Δήμου. Είχε δημοπρατηθεί ,αλλά εξ αιτίας ενστάσεων και
προσφυγών των συμμετεχόντων στην δημοπρασία δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίησή
του, με τον κίνδυνο να μην είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί. Επειδή πλέον έχει
οριστικοποιηθεί η δικαστική διαμάχη ,προς όφελος του δήμου και εξακολουθεί να
υφίσταται η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ , προστίθεται η
επένδυση στον ανάλογο πίνακα με Κ.Α. 02.30.7326.033 και εγκεκριμένη πίστωση
550.000,00€.
3.- Προκείμενης της τακτοποίησης παλαιών έργων, όπου υπήρχαν μικρά υπόλοιπα
λογαριασμών, εγγράφονται νέες επενδύσεις, των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από
το αποθεματικό ΣΑΤΑ έτους 2008. Οι νέες επενδύσεις είναι:
1.-« Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους με Α.Μ. 91/2007» με Κ.Α.
02.30.7323.036 και πίστωση 2.050,00€.
2.- «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης και Δ.Δ. με Α.Μ. 90/2008» με Κ.Α.
02.30.7323.037 και πίστωση 36.400,00€.
3.- «Ενδοδημοτική οδοποιία με Α.Μ. 85/2007» με Κ.Α. 02.30.7323.038 και πίστωση
11.700,00€.
4.- «Ενδοδημοτική οδοποιία Β’ φάση με Α.Μ. 91/2008» με Κ.Α. 02.30.7323.039 και
πίστωση 35.000,00€.
4.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της επένδυσης:
«Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι ,Ταγαροχώρι, Κρεαττάς»
Η σχετική δαπάνη ύψους 380.000,00€ καλύπτεται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7326.020 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή προέκυψε
από την μελέτη δαπάνη μεγαλύτερη της εγκεκριμένης πίστωσης, απαιτείται ανάλογη
ενίσχυση ύψους 55.000,00€, που θα δοθεί από ΣΑΤΑ.
Για την εξασφάλισή της διαγράφεται η επένδυση :
1.- «Διαμόρφωση πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων» , με εγκεκριμένη πίστωση
40.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7326.003 – πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑκαι

Μειώνεται κατά 15.000,00€ η εγκεκριμένη πίστωση της επένδυσης:
2.- «Διάνοιξη ασφαλτόστρωση οδού από Σχολή Αστυφυλάκων έως Καλογριά», με
εγκεκριμένη πίστωση 35.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.011- γίνεται
20.000,00€ πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
5.- Προκείμενης της τακτοποίησης παλαιών έργων, όπου υπήρχαν μικρά υπόλοιπα
λογαριασμών, εγγράφονται νέες επενδύσεις, των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από
τροποποιήσεις άλλων ίδιας πηγής χρηματοδότησης- ΣΑΤΑ-. Οι τροποποιήσεις είναι:
1.- Εγγράφεται νέα επένδυση στον ανάλογο πίνακα με τίτλο:
«Ολοκλήρωση αποδυτηρίου γηπέδου Γεωργιανών» με πίστωση 783,37 €, που
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7336.006 και μειώνεται κατά το ποσό αυτό ,δηλ. των 783,37
€, η εγκεκριμένη πίστωση της επένδυσης «Διαμόρφωση πίστας MOTOCROSS
Τριποτάμου» ,που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7326.018.
6.- Προκείμενης της τακτοποίησης παλαιών έργων, όπου υπήρχαν μικρά υπόλοιπα
λογαριασμών, εγγράφονται νέες επενδύσεις, των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από
τροποποιήσεις άλλων ίδιας πηγής χρηματοδότησης- έσοδα Δήμου-. Οι τροποποιήσεις
είναι:
1.- Εγγράφεται νέα επένδυση στον ανάλογο πίνακα με τίτλο:
«Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμούαπόδοση ανάληψης κρατήσεων έτους 2007» με πίστωση 1.938,00€, που βαρύνει τον
Κ.Α. 02.20.7325.008 και μειώνεται κατά το ποσό αυτό ,δηλ. των 1.938,00€, η
εγκεκριμένη πίστωση της επένδυσης «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους
ΔΕΗ» ,που βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.002.
7.Εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών νέου τίτλου (πηγή
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου):
1.-«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού»
Με πίστωση 20.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6041.001
2.- «Έξοδα κίνησης»
Με πίστωση 10.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6041.002
3.- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»
Με πίστωση 10.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6054
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του έργου :
«Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
Με την αριθ. 27433/6-5-2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αποδόθηκε στον
δήμο Βέροιας ποσό 28.000,00€ , για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ,από
ΣΑΤΑ. Τροποποιείται το πρόγραμμα επενδύσεων της Δ/νσης και οι ανάλογοι πίνακες
του παραρτήματος, με την εγγραφή νέας επένδυσης με τίτλο:
«Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» με πίστωση 28.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α.
02.20. 7336.002 και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
2.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του έργου :
«Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων» με πίστωση 10.000,00€, που βαρύνει τον
Κ.Α. 02.35. 7131.001 και πηγή χρηματοδότησης από έσοδα δήμου.
Για την εξασφάλιση της πίστωσης διαγράφεται η επένδυση «Διαμόρφωση χώρου και
ταφή απορριμμάτων» με εγκεκριμένη πίστωση 10.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α.
02.20. 7336.001 και πηγή χρηματοδότησης έσοδα δήμου.

3.- Ενισχύει τους Τίτλους
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου):

στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης(πηγή

1.-«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού»
Με πίστωση 60.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6041.001
2.- «Έξοδα κίνησης»
Με πίστωση 15.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6041.002
3.- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»
Με πίστωση 15.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6054
4.Εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών νέου τίτλου: (πηγή
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου):
1.-«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού»
Με πίστωση 10.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.45.6041.001
2.- «Έξοδα κίνησης»
Με πίστωση 3.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.45.6041.002
3.- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»
Με πίστωση 3.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.45.6054
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών νέου τίτλου:
«Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας» και πίστωση
1.190,00€, από έσοδα Δήμου.
Με την αριθ. 195/08 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου ως μέλους
στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας, με ετήσια συνδρομή 1000,00€ ,με τον
Φ.Π.Α. 1.190,00€. Για την κάλυψη αυτής της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης,
εγγράφεται στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης νέος κωδικός ο Κ.Α.
00.6434.005 με τον πιο πάνω τίτλο και πίστωση 1.190,00€, από έσοδα Δήμου.
2.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του νέου έργου :
«Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής
διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου στο Δήμο Βέροιας»
Με την αριθ. 151.920/ΨΣ 362Β απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΥΠΕΘΟ εντάχθηκε η πιο πάνω πράξη στο Μέτρο
4.2. του Ε.Π. ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας) ,με πίστωση 340.000,00€, που θα
περιληφθεί στον Κ.Α. 02.20.7326.003.
3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα επενδύσεων που αφορά
στη δαπάνη της προμήθειας:
«Έπιπλα σκεύη»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση της προμήθειας ,ύψους 5.000,00€, που βαρύνει τον
Κ.Α. 02.10.7133 δεν επαρκεί για την κάλυψη δαπάνη της, ενισχύεται από το
αποθεματικό με το ποσό των 8.000,00€,με αντίστοιχη διόρθωση του προγράμματος.
4.- Στο παράρτημα στα έργα προς ένταξη ,προστίθεται το έργο:
«Ο Σύγχρονος ΟΤΑ στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον»
5.- Στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης προστίθεται νέος τίτλος :
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας»
με πίστωση 180.000,00€, από έσοδα Δήμου που βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6736.011.

6.- Ενισχύει τους Τίτλους
στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης (πηγή
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου):
1.-«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού»
Με πίστωση 32.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6041
2.- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»
Με πίστωση 8.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α 02.10.6054
7.- Εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου):
1.- «Έξοδα κίνησης»
Με πίστωση 8.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α 02.10.6041.001

νέου

τίτλου(πηγή

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενισχύει τους Τίτλους
στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης(πηγή
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου):
1.-«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού»
Με πίστωση 8.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6041
2.- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»
Με πίστωση 2.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6054
2.- Εγγράφει
στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών νέο τίτλο(πηγή
χρηματοδότησης έσοδα
Δήμου):
1.- «Έξοδα κίνησης»
Με πίστωση 2.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α 02.10.6041.001
Τα σχετικά παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες και παράρτημα, όπου
εάν απαιτείται αναγράφεται και ο άξονας και μέτρο σε ότι αφορά στις επενδύσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Πριν από λίγο καιρό αναγκαστήκαμε και κάναμε το πρώτο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης. Είχαμε πει ότι σύντομα θα έρθουν και αλλαγές για τον
απλούστατο λόγο ότι εγκρίνονται κάποια έργα, είναι σε εξέλιξη κάποια άλλα,
υπάρχουν κάποιοι κωδικοί που πρέπει να συμπληρωθούν, ήρθαν και κάποια χρήματα
και εντάσσονται μέσα σε κάποιους κωδικούς. Αναγκαστικά θα έρχονται
τροποποιήσεις του ετήσιου προγράμματος δράσης συχνά. Είναι ένα πράγμα
αναπόφευκτο, διότι δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός από το ΕΣΠΑ, ποιες
προσκλήσεις θα ανοίγουν πρώτες, ποιες δεύτερες. Π.χ. το έργο, το οποίο μας
εγκρίθηκε πριν από ένα ενάμιση μήνα πρέπει αναγκαστικά να το περάσουμε
τροποποίηση. Δεν έχει προγραμματισθεί ποια θα ανοίγουν πρώτα, ποια αργότερα και
εμείς οφείλουμε να καταθέτουμε και μετά αυτά να τα βάζουμε στον προϋπολογισμό
για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα. Επιπρόσθετα είναι κάποιες
τροποποιήσεις που κάνει το γραφείο προγραμματισμού αναγκαίες διότι εκεί
καταφθάνουν πλέον όλα τα αιτήματα, συγκεντρώνονται και έρχονται εδώ πέρα
ομαδικά για να μην προχωράμε σε συχνές τροποποιήσεις, τις οποίες και εμείς δεν
επιθυμούμε.
Σκουμπόπουλος 1)Στην προηγούμενη συνεδρίαση περάσαμε το ετήσιο
επιχειρησιακό πρόγραμμα και στην επόμενη συνεδρίαση μας φέρνετε αμέσως
τροποποίηση και χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση όπως προβλέπει ο κώδικας και η
εγκύκλιος. Αν θυμάμαι καλά, η εγκύκλιος έλεγε ότι ανά τρεις μήνες μπορούμε να
κάνουμε τροποποίηση, εσείς εδώ μας βομβαρδίσατε από την πρώτη κιόλας

συνεδρίαση με τροποποιήσεις. 2) Παίρνετε χρήματα και τα πάτε αλλού και δεν
δικαιολογείτε γιατί τα πηγαίνετε, γιατί τα παίρνετε από εκεί που τα παίρνετε.
3) Δίνετε € 180.000,00 στην Αναπτυξιακή. Για ποιο λόγο; Καταργήσαμε τον
Ήφαιστο, κάναμε την Αναπτυξιακή, χωρίς να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο προεδρικό
διάταγμα που προβλέπει ο κώδικας. Πώς πληρώνεται αυτό το προσωπικό; Μήπως
εσπευσμένα φέρνετε θέμα τώρα στο Δ.Σ. προκειμένου να πληρώσετε αυτό το
προσωπικό που το πήρατε κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες; Και το τονίζω:
«αδιαφανείς διαδικασίες», αν αληθεύουν οι πληροφορίες. Πήρατε προσωπικό; Πείτε
μας ονόματα. Ποιους, πότε και με τι είδους συμβάσεις;
Παυλίδης: Κατ’ αρχάς γράφει ότι μέχρι τρεις μήνες μπορούμε να βάλουμε ένα
όριο αν θέλουμε τροποποιήσεις. Αυτό δεν επιθυμούσαμε και δεν το περάσαμε στο
σχέδιο δράσης, διότι σας είπα και πριν και το ξαναλέω, το έργο που εγκρίθηκε είναι
υπόλοιπα από το τρίτο και πρέπει να απορροφηθεί μέσα σε πέντε μήνες. Ήδη έχει
περάσει ενάμιση μήνας, αυτά είχανε προβλεφθεί στο παράρτημα του επιχειρησιακού,
απλώς τώρα πρέπει να κωδικοποιηθούν με τα αντίστοιχα ποσά, διότι πριν δεν μπορείς
να προβλέψεις συγκεκριμένο ποσό που θα εγκριθεί, όταν όμως εγκριθεί, οφείλεις
αυτό το συγκεκριμένο ποσό να το περάσεις. Άμα καθυστερήσουμε και άλλο μπορεί
και να χαθεί το έργο. Πρέπει να υπάρξει ο κωδικός για να ξεκινήσει η δημοπράτησή
του, να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Για τα άλλα έργα, αυτά που θα καταθέσουμε
τώρα, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει αρκετούς μήνες νωρίτερα ότι θα ανοίξουν
αυτές οι προσκλήσεις. Αλλά εμείς πρέπει να τα διεκδικήσουμε, σίγουρα θα έρθουν
μετά από τρεις μήνες πάλι τροποποιήσεις επιχειρησιακού και όταν εγκριθούν, θα
ξέρουμε τι εγκρίθηκε και πόσο για να συμπεριληφθεί. Εμείς πρέπει να προβλέπουμε
τι θα γίνει αλλά φυσικά όταν θα υπήρχε και ένας αντίστοιχος προγραμματισμός από
το κράτος για το ποιες προσκλήσεις θα ανοίξουν. Τα έργα που λέτε, τα συγκεντρώνει
πλέον το γραφείο Προγραμματισμού, δεν έρχονται από το Οικονομικό μονάχα, γιατί
δεν αφορά μόνο το Οικονομικό, συγκεντρώνονται από τον Προγραμματισμό όλες οι
τροποποιήσεις και έρχονται οι κωδικοί που μεταβάλλονται για να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες του Δήμου. Όσον αφορά την προγραμματική σύμβαση με € 180.000,00 με το
ΦΠΑ, με την Αναπτυξιακή, επειδή βάλατε κάποια ερωτήματα, θέλω να σας πω ότι
ψηφίσαμε στην Αναπτυξιακή εδώ στο Δ.Σ. για τον πρώτο χρόνο στην
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας 200.000 και κάτι ευρώ και όλα αυτά υπήρχαν
μέσα. Η Αναπτυξιακή καλείται να κάνει μία δουλειά για την οποία θα έπρεπε ο
Δήμος να πληρώσει πολύ περισσότερα. Υπάρχουν αντιδράσεις από πολλούς
εργαζόμενους πλέον για το φόρτο δουλειάς που έχουν πάνω σ’ αυτά τα αντικείμενα.
Το φόρτο δουλειάς τον έχουν διότι υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που επιβάλλεται να
ακολουθήσουν και μάλιστα έκαναν αναφορά και στην ίδια τη Δήμαρχο ότι δεν
αντέχουν άλλο. Σχετικά με την προγραμματική σύμβαση, αναλαμβάνει η
Αναπτυξιακή και από το ρόλο της, που προβλέπει ο κώδικας, να εξυπηρετήσει
κάποιες καταστάσεις για το Δήμο. Αυτά γίνονται με κάποια άτομα, με κάποιο
εξοπλισμό, και όλα αυτά τα άτομα βοηθούνε το Δήμο να πάει μπροστά. Τώρα αυτά
τα άτομα έχουν κάποιο έργο, είναι εξειδικευμένα άτομα και αυτό το ρόλο παίζει η
Αναπτυξιακή. Να πάρει αυτά τα εξειδικευμένα άτομα που ο Δήμος για να προσλάβει
πρέπει να κάνει ΑΣΕΠ, πρέπει να περάσει καιρός και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η
Αναπτυξιακή γι’ αυτό συστήθηκε, για να απεγκλωβίσει το Δήμο και να μπορέσει να
ανταπεξέλθει σε κάποια «κυνηγητά» κάποιων προσκλήσεων, κάποιων
προγραμμάτων. Η Αναπτυξιακή δεν προσέλαβε ποτέ κανέναν, απλώς για να
λειτουργήσει, επειδή από το 2006 μέχρι σήμερα δεν βγήκε το Προεδρικό Διάταγμα
που όφειλε το κράτος να βγάλει μετά από εισήγηση της ΚΕΔΚΕ, πήραμε με
συμβάσεις έργου κάποιους, κάτι που δεν απαγορεύεται. Τώρα αν υπάρχουν τα
προγράμματα εμείς τι πρέπει να πούμε; Δεν έχουμε προσωπικό, δεν κυνηγάμε δεν
κάνουμε τίποτα; Συμβάσεις έργου είναι, αύριο λήγουν και μπορεί να φύγουν.
Προβλέπεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή

τη στιγμή είναι γύρω στα 7 άτομα, άλλο άτομο είναι εξειδικευμένο για το GIS κλπ.
Αυτά τα άτομα που πάρθηκαν, πάρθηκαν γιατί θα καταθέσουμε πρόταση επειδή
άνοιξε πρόσκληση για να παρθεί και για την Αναπτυξιακή διαχειριστική επάρκεια.
Για να πάρεις διαχειριστική επάρκεια προβλέπεται να είσαι στελεχωμένος από κάποια
άτομα ή να έχεις συμβάσεις με αντίστοιχα άτομα, δηλ. με άτομα που προσφέρουν
οικονομικές, νομικές και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως είναι ο μηχανολόγος
μηχανικός, ο αρχιτέκτονας μηχανικός κλπ. Τα άτομα λοιπόν που αυτή τη στιγμή είναι
με συμβάσεις είναι οι κ.κ. Πατρίκας, Καρατόλιος, οι κες Μωϋσιάδου, Πιλιτσίδου, εκ
μέρους του γραφείου νομικών υπηρεσιών που εκπροσωπεί, ο κ. Ασλάνογλου για το
οικονομικό, εκ μέρους του μηχανογραφημένου γραφείου που λειτουργεί λογιστικά, οι
κες Ψυχάρη και Φωτιάδου. Αυτά είναι τα άτομα που έχουν συμβάσεις έργου που
λήγει γιατί μπορεί να βγει ένα Προεδρικό Διάταγμα που θα λέει άλλα. Οι συμβάσεις
οι περισσότερες είναι ετήσιες, ήδη έχουμε διανύσει δύο μήνες για κάποιους. Το GIS
το οποίο μας είχε αναθέσει το Δ.Σ. ήδη το λειτουργούσαμε 1η Ιανουαρίου με
κάποιους, έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ευαισθητοποίησης των πολιτών
που είχαμε πάρει, και σίγουρα όλα αυτά τα έργα που σήμερα διεκδικούμε, όπως
βλέπετε με αυτά συνεργάζονται. Συνεργάζονται και με τις άλλες 11 πόλεις και
μεθαύριο θα πάνε στα Τρίκαλα γιατί έχουν αναπτυχθεί κάποια προγράμματα μαζί με
τις άλλες πόλεις .Είναι εξειδικευμένα άτομα, θεωρούμε αυτή τη στιγμή έπρεπε να
στελεχωθεί και να υπάρξει η συμμετοχή του Δήμου σε όλα αυτά για να μπορέσουμε
να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς που απαιτούνται στο Δήμο.
Δήμαρχος: Τα άτομα αυτά όχι απλώς είναι εξειδικευμένα, υπάρχει και μεγάλη
εμπειρία σε ορισμένα ζητήματα γιατί αν θυμάστε καλά στο προ ημερησίας σας είχα
πει ότι γρήγορα πρέπει να γίνουνε κάποιες μελέτες για να προχωρήσουμε σε κάποια
προγράμματα για να μην χάσουμε κάποια προγράμματα και για να μην χάσουμε
κάποια χρήματα. Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία είναι φορτωμένη πάρα πολύ με διάφορα
ζητήματα, θα έπρεπε επειδή η σημερινή πραγματικότητα το απαιτεί, γιατί αυτή είναι
η εποχή, η εποχή της προετοιμασίας, έπρεπε να είμαστε στελεχωμένοι όχι με αυτά
που είπε γιατί κάποια είναι για να πάρουμε την πιστοποίηση της Αναπτυξιακής, αλλά
αυτό το ωφέλιμο με δύο και τρεις μήνες κλπ. προσωπικό που βγάζει μελέτες, θα
χρειαζόμασταν πάρα πολλά χρήματα, για να τις αναθέσουμε και να τις
προχωρήσουμε τόσο σύντομα. Εδώ είναι υπό πλήρη έλεγχο και θέλουμε και πολύ
περισσότερα άτομα για να προχωρήσει αυτό. Μην το συζητάμε θαρρείς και
ενοχοποιούμαστε για κάτι, εδώ πρέπει να τρέξουνε σαν γρήγορα άτια όλες οι
υποθέσεις του Δήμου. Είμαστε σε εποχή προετοιμασίας, εάν δεν γίνουν οι μελέτες ή
δεν προχωρήσουν κάποια πράγματα θα κατηγορηθούμε, τώρα λοιπόν λέτε γιατί
προχωράτε τις μελέτες και γιατί έχετε άτομα να προχωρήσουν. Θα προχωρήσουμε με
τον πιο πρόσφορο τρόπο για να είμαστε πανέτοιμοι σε κάθε πρόκληση και σε κάθε
πρόγραμμα, και με τους άκρως εξειδικευμένους, χωρίς κομματικά κριτήρια, και ας
κατηγορηθούμε από όποιον θέλει να μας κατηγορήσει. Θέλουμε να προχωρήσουν
γρήγορα οι δουλειές του Δήμου.
Σκουμπόπουλος: Στην προηγούμενη συνεδρίαση, που ψηφίσαμε το ετήσιο
επιχειρησιακό πρόγραμμα, πανηγυρίζαμε όλοι εδώ μέσα και εγώ μαζί , για το σχετικό
άρθρο που ψηφίστηκε για πρώτη φορά από αυτήν την Κυβέρνηση με αυτόν τον
Δημοτικό Κώδικα, ότι μπαίνουν τέρμα στις αστοχίες, τις τροποποιήσεις, οργανώνεται
ο Δήμος, και σε επίπεδο προϋπολογισμού και σε επίπεδο επιχειρησιακού
προγράμματος και με το 4ετές και με το ετήσιο και ότι όλα θα πάνε καλά. Και πριν
περάσουν 15 μέρες έρχεται θέμα τροποποίησης. Τι λέει λοιπόν ο Κώδικας;
Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος, δράση του Δήμου επιτρέπεται ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Αιτιολόγηση στην εισήγηση δεν είδα, ούτε σ’
αυτήν που έκανε η κα Γεωργιάδου ούτε και στα άλλα εισηγητικά σημειώματα που
έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μερικά μάλιστα δεν χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση

γιατί από την ίδια τη φύση της τροποποίησης εμπεριέχεται μέσα η ειδική
αιτιολόγηση. Τι να αιτιολογήσουμε για τα € 350.000,00 του Υπουργείου
Εσωτερικών, μας τα δίνουν και πρέπει να τα γράψουμε. Πρέπει να αιτιολογήσουμε
όμως γιατί παίρνουμε τα χρήματα από το τάδε έργο του τάδε Τοπικού Διαμερίσματος
και τα πάμε σε άλλο έργο είτε της πόλης είτε άλλου Τ.Δ. Εδώ δεν υπάρχει
αιτιολόγηση.
Πρόεδρος: Τις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν την εισήγηση δεν τις
έχετε;
Σκουμπόπουλος: Τις είδα αλλά δεν είναι επαρκείς. Δεν υπάρχει αιτιολόγηση.
Δεν μας έπεισε ο κ. Παυλίδης για την Αναπτυξιακή. Κοντά σε ένα μαγαζί που είναι ο
Δήμος, στήσανε ένα παραμάγαζο με τη δικαιολογία για να κάνετε μελέτες και με
παρανομίες και με αδιαφανείς διαδικασίες. Από τη στιγμή που ο κώδικας προβλέπει
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο θα ρυθμίζονταν οι κανόνες
δημοσιότητας πρόσληψης του προσωπικού, και για τις συμβάσεις έργου και
ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου, εσείς πήγατε και πήρατε δέκα άτομα. Άρα
στήσατε ένα μαγαζάκι. Καλά σας έλεγε νωρίτερα ο κ. Κάκαρης, δεν σας έφτανε ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ, τον καταργήσατε για να στήσετε ένα καλύτερο μαγαζί. Εγώ είμαι
έτοιμος να σας κάνω την πρόταση τι ψηφίζουμε και τι δεν ψηφίζουμε.
Δήμαρχος: Θέλω να ρωτήσω τον κ. Σκουμπόπουλο επειδή έγινε σαφής κι εγώ
για τις αποφάσεις αυτές που προχωρούν γρήγορα, τα δημοτικά έργα, τις μελέτες ή
ότι χρειάζεται αυτή την εποχή δεν μετανιώνω ό,τι και να πείτε. Θέλω να σας ρωτήσω
στα τέσσερα χρόνια που είχατε το μαγαζάκι που λεγόταν ΗΦΑΙΣΤΟΣ, τι μελέτες μας
αφήσατε και τρέχουμε τώρα ασθμαίνοντας για να προχωρήσουμε; Γιατί ξέρετε πολύ
καλά ότι η Τεχνική Υπηρεσία είναι φορτωμένη με όλες τις τεράστιες εκκρεμότητες
τις οποίες αφήσατε. Δεν θέλω να κοιτώ πίσω, αλλά προκαλείτε. Ήταν το 3ο Κ.Π.Σ.
που όλα τα έργα του ήταν στον αέρα, είναι το Κολυμβητήριο μία τεράστια πληγή η
οποία προχωράει, ήταν τα αμμοχάλικα και χίλια άλλα πράγματα. Ένα σωρό
εκκρεμότητες, με τις οποίες πρέπει να ασχοληθεί η Τεχνική υπηρεσία. Είχατε τον
ΗΦΑΙΣΤΟ. Τι μας αφήσατε λοιπόν από τον ΗΦΑΙΣΤΟ; Ποιες μελέτες μας αφήσατε;
Ποιες είναι αυτές οι μελέτες που μπορούνε να μπούνε στο ΕΣΠΑ;
Σκουμπόπουλος: Η κα Δήμαρχος έχει δυόμιση χρόνια στο Δήμο και έμαθε
μόνο την έξοδο του Δημαρχείου. Και επειδή ο αντιδήμαρχος κ. Δάσκαλος, όσες
φορές τέθηκαν σχετικά ερωτήματα, έλεγε ή ότι δεν βρήκε τη μελέτη στο συρτάρι ή
ότι την βρήκε και ήταν ελλιπής ή ότι την βρήκε και δεν την προχώρησε γιατί δεν είχε
προσωπικό. Ακούστε λοιπόν ποιες μελέτες σας αφήσαμε. Της Γέφυρας κτηνιατρείου,
πλήρη, εσείς τρέξατε να κάνετε νέα γέφυρα, νέα μελέτη και εδώ με αδιαφανείς
διαδικασίες εκθέτοντας την επιτροπή του κληροδοτήματος Κούσιου, και σας τα είπα
τότε τι δουλειά έχει η επιτροπή αυτή να κάνει τέτοιες διαδικασίες για σύνταξη μιας
μελέτης, και περιμέναμε να την φέρετε εδώ για να κάνουμε συγκρίσεις. Πέστε μας
εσείς τι κάνατε για την αξιοποίηση των στρατοπέδων; Είδατε τι ωραία τα λέγαμε τα
ναι στον υπουργό προχθές, ότι ναι τα έχουμε έτοιμα τα κτίρια και τα οικόπεδα κάτω.
Τι έγινε με την μελέτη που είχαμε αναθέσει στον κ. Καλογήρου για την επέκταση των
κτιριακών εγκαταστάσεων; Τι έγινε η μελέτη της αξιοποίησης των στρατοπέδων
προκειμένου να τα πάρουμε, να τα πολεοδομήσουμε για να έχουμε και κτίρια και
οικόπεδα; Δεν ξέρω αν πολλοί συνάδελφοι γνωρίζουν τι έγιναν οι μελέτες του
υπόγειου πάρκινγκ των Αγ. Αναργύρων. Είχαμε φτιάξει δια του ΗΦΑΙΣΤΟΥ αυτές
τις μελέτες. Επίσης του Πανεπιστημίου, το Μουσείο Εκπαίδευσης, το Κέντρο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εσείς τι κάνατε; Εμείς έχουμε έργο, το δείξαμε, υπάρχει,
είναι ορατό. Εσείς τίποτε δεν έχετε. Προτάσεις μόνο κάνετε και σας λέμε ναι, να τις
υποβάλετε. Φέρτε κάτι χειροπιαστό, ένα έργο δικό σας. Και αυτά που εμείς
μελετήσαμε, εμείς σχεδιάσαμε, εμείς προχωρήσαμε, έρχεστε και άλλα μεν τα
δέχεστε, αυτά που σας λέει καλές κουβέντες ο κόσμος, και άλλα δεν τα δέχεστε. Τι
κάνατε για την πλατεία Ωρολογίου; Πού είναι η ολοκλήρωση της μελέτης; Πού είναι

το Ωρολόι; Πού είναι το ηρώο; Γιατί δεν πληρώσατε τον κ. Καλογήρου και δεν σας
ετοιμάζει την μελέτη; Πέστε μας γιατί. Γιατί δεν έχετε λεφτά. Γιατί σας άφησε χρέη ο
κ. Σκουμπόπουλος που λέτε; Εσείς δεν πληρώνετε τα πετρέλαια.
Τσιαμήτρου: Σε συνέχεια σε αυτά που είπε ο κ. Σκουμπόπουλος , ήθελα να πω
ότι είναι 3-4 έργα, τα οποία δεν είναι σημερινά, προτείνονται από την διοίκηση του
Δήμου εδώ και 2-3 χρόνια και δεν καταφέρατε μέχρι σήμερα να τα υλοποιήσετε.
Είναι 3-4, τα οποία επαναλαμβάνονται εδώ και τρία χρόνια, και τα αφαιρείτε τώρα
για να κάνετε κάτι άλλο. Αν θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, βρείτε από αλλού χρήματα
και όχι να καταργείτε κάποια έργα, τα οποία είναι προγραμματισμένα εδώ και τρία
χρόνια και δεν μπορείτε να τα κάνετε ενώ έχουν ψηφιστεί.
Δήμαρχος: Η κα Τσιαμήτρου ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι συνήθης
διαδικασία εδώ και 10ετίες στο Δ.Σ. και ότι πολλά έργα παρουσιάζονται, πολλά
αφαιρούνται, αλλάζουν, επανέρχονται κλπ., ανάλογα με τις ανάγκες και τις εποχές.
Βέβαια επειδή ο κ. Σκουμπόπουλος δεν προλάβαινε να απαριθμεί όλες αυτές τις
μελέτες που ανέφερε πριν, το θέμα το σχετικό με τη μελέτη της γέφυρας που δεν
ήτανε δική σας, από αλλού ξεκίνησε, τα ξέρετε πολύ καλά , είχε και μία περιπέτεια με
τον Σπάρτση τότε που ήσασταν ειδικός συνεργάτης, τα ξέρετε πολύ καλά. Δεν θέλω
να αναφερθώ στο ιστορικό. Αφήνω εγώ η εξαιρετική κατίνα τις κατινιές και ως
Δήμαρχος και όχι ως κατίνα, σας απαντώ ότι θα τα ακούσετε αυτά τα σχετικά που
αφορούν αυτή τη γέφυρα και καλά θα κάνετε να συναντήσετε και τον κ. Γκαβαϊσέ
αυτές τις μέρες, και να τον ρωτήσετε για την προηγούμενη μελέτη. Δεν θα πω τίποτε
παραπάνω, αλλά όταν έρθει η παρουσίαση εδώ της μελέτης, τότε θα ακούσετε αν
μπορούσε να σταθεί στα δυο της ποδαράκια η γέφυρα που ήτανε σχεδιασμένη. Τι να
πούμε για την μελέτη, προμελέτη Καλογήρου; Ποια λεφτά χρωστάμε στον
Καλογήρου; Εσείς πού το ξέρετε ότι χρωστάμε λεφτά στον Καλογήρου; Και πού
ξέρετε αν δεν έχουμε προχωρήσει μέσω της ΑΝΗΜΑ στην ανάθεση της μελέτης για
την επέκταση των Πανεπιστημιακών κτιρίων; Πάρτε τις πληροφορίες σας και μετά
ελάτε εδώ. Εγώ σας απαντώ ότι δεν χρωστάμε τίποτε, πάρτε τις πληροφορίες σας και
μετά ελάτε εδώ να πετάτε ρουκέτες. Όσο για τα υπόγεια πάρκινγκ, ξέρετε πολύ καλά
ότι κανένας ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ο Τζεκάκης τα έφτιαξε, ο Τζεκάκης ουδεμία σχέση είχε με
τα πάρκινγκ, είναι καθηγητής της ακουστικής στο Α.Π.Θ., αυτά δεν υλοποιούνται,
ούτε φυσικά του Αγ. Αντωνίου, διότι υπάρχουν πολλά αρχαία στην περιοχή κάτω,
απλώς πληρώναμε μελέτες, προμελέτες ανύπαρκτες για να βγαίνουν πρωτοσέλιδα
στις εφημερίδες ότι έχουμε για πάρκινγκ μελέτες κλπ., και τώρα που χρειάζεται να
υλοποιηθεί το πάρκινγκ των Αγ.Αναργύρων έχουμε περάσει από χίλια κύματα, αλλά
θα το τελειώσουμε και θα δημοπρατηθεί. Είμαστε στο τέλος. Πήγαμε εκατό φορές
στον Περιφερειάρχη και παντού για να προχωρήσει, και θα δημοπρατηθεί. Τώρα τι
να πούμε; Για τα σχέδια που κάνατε κάτω για το πάρκο της Εληάς, που επίσης βρίθει
από αρχαία; Γιατί δεν υπήρχε μελέτη πλην των στρατοπέδων που ήτανε μία αρχική.
Ποια ΖΟΕ; Την είδαμε, εδώ ήμασταν. Δεν θέλω να σας αδικήσω για την αρχική
δουλειά που έγινε για τα στρατόπεδα, που ήταν σχετικά ατελής, την πληρώσαμε και
προχωράμε στο δεύτερο στάδιο πολύ γρήγορα. Ήταν το μόνο πράγμα το οποίο
αφήσατε ως μία προμελέτη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να σας πω, είναι φανερό και θα
μιλήσουν τα έργα του καθενός.
Παυλίδης: Να απαντήσω σε δύο πράγματα. Ακούστηκε η λέξη παρανομίες
στην Αναπτυξιακή εκ μέρους του κ. Σκουμπόπουλου. Θέλω να πω ότι πρόκειται περί
ανωνύμου εταιρείας, η οποία λειτουργεί, όπως λέει ο κώδικας με το νόμο του 1920.
Με αυτό το νόμο λειτουργεί, αυτές είναι οι δυνατότητές της, αυτές είναι οι
υποχρεώσεις της, αυτά εκτελούμε. Η λέξη παρανομία δεν αφορά καθόλου την
Αναπτυξιακή γιατί το διοικητικό της συμβούλιο είναι υπόλογο απέναντι του νόμου,
δεν είναι όπως της επιχείρησης του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. Επειδή ειπώθηκε ότι στα τρία
χρόνια είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι αν θα μειωθεί το κεφάλαιο για να είναι
ζημιογόνα ή όχι και να είμαστε και υπεύθυνοι και υπόλογοι, και θα δείτε το έργο της

Αναπτυξιακής, δώστε μας μονάχα λίγο καιρό να την στήσουμε. Ακόμη δεν την
στήσαμε και της δημιουργούμε χίλια δυο προβλήματα. Η εταιρεία αυτή κυνηγάει τα
συμφέροντα του Δήμου από ένα άλλο πόστο, γιατί όλοι γνωρίζουν από
γραφειοκρατία και διαδικασίες και διευκολύνει το Δήμο. Όσον αφορά την πάγια
προκαταβολή έπρεπε να γίνει τροποποίηση για να περάσει. Είναι κάτι που
υποσχεθήκαμε σε προηγούμενη συνέλευση του Δ.Σ. ότι θα το φέρουμε, πρέπει να
είναι ισόποση με αυτό που δίνει ο Δήμος, ο Δήμος μέχρι σήμερα είχε 6.000 ευρώ
πάγια προκαταβολή και 6.000€ θα δοθούν σε όλα τα Τ.Δ. Δεν μπορούσε να είναι κάτι
διαφορετικό, υπάρχει ένα πρόβλημα με την επίτροπο που ελπίζουμε θα το
ξεπεράσουμε γιατί ξαφνικά προέκυψε ένα θέμα ότι και στις μικρές αποδείξεις πρέπει
να παρακρατείτε ένα μικρό ποσό, το οποίο δεν ξέρει πώς θα αποδίδεται στη ΔΟΥ ή
πώς θα παρακρατείται και υπάρχει προβληματισμός πώς θα λυθεί αυτό, όπως υπάρχει
και προβληματισμός πώς θα μπορέσουν οι πρόεδροι των Τ.Δ. να ανταπεξέλθουν σ’
αυτό που θα τους δώσουν. Δηλ. εάν αύριο έρθει εκείνο το θέμα που είχε τεθεί με τα
φυστίκια εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να την πάρουμε την απόδειξη, αλλά η επίτροπος
θα την δεχθεί; Θα διαπιστώσει τότε ο κ. Ρήσσου ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοια
κίνηση. Θα υπάρξει μία συνάντηση με όλους τους προέδρους των Τ.Δ. και τους
γραμματείς για να γνωρίσουν τις υποχρεώσεις τους αφού λύσουμε και εμείς το
πρόβλημα με την επίτροπο. Αλλά εδώ πρέπει να το περάσουμε στην τροποποίηση.
Δεν μπορούμε να το φέρουμε σε επόμενο συμβούλιο.
Σκουμπόπουλος: Η Αναπτυξιακή προσέλαβε προσωπικό και δεν ξέρω πώς θα
πληρωθεί. Κε Παυλίδη, η Αναπτυξιακή διέπεται από τον Δημοτικό Κώδικα, το
Προεδρικό Διάταγμα και το νόμο 2190, όχι μόνο από το νόμο 2190. Πρώτα από το
Δημοτικό Κώδικα, από το Προεδρικό Διάταγμα και από το νόμο 2190, είτε θέλεις να
το παραδεχθείς είτε όχι. Ρώτα όποιον νομικό θέλεις και να τον συμβουλευτείς τον
νομικό γιατί πήρες πολύ φόρα κε Παυλίδη και πρόσεξε τις προσλήψεις που κάνεις
γιατί στο τέλος θα βρεις κανένα μπελά χωρίς να το καταλάβεις. Από πείρα στο λέω
και ούτε θα στο πω άλλη φορά. Πάντως παράνομα και με αδιαφανή διαδικασία
προσέλαβες προσωπικό. Δεν θα εγκρίνουμε αυτή την τροποποίηση.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τις τροποποιήσεις προϋπολογισμού,
τεχνικού προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος δράσης σε ό,τι αφορά τις
αποδοχές του προσωπικού, τη συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, την
Ευρυζωνική πρόσβαση, την προμήθεια ¨Επιπλα-σκεύη», την αντιθορυβική
προστασία, την πολιτική προστασία, την Ολοκλήρωση αποδυτηρίου γηπέδου
Γεωργιανών, την ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων
φωτισμού, την προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων και του έργου «Ο σύγχρονος
ΟΤΑ στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον» (εγγραφή στο παράρτημα του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης);
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ομόφωνα εγκρίνονται οι τροποποιήσεις προϋπολογισμού, τεχνικού
προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για όλα τα παραπάνω. Για τα
υπόλοιπα θα γίνουν οι ψηφοφορίες χωριστά.
Σκουμπόπουλος: Το επόμενο εισηγητικό για τα 45.000€ για τη σύνταξη
κυκλοφοριακής μελέτης, θέλει αιτιολόγηση. Γιατί παίρνετε τα χρήματα από το Σέλι
και από την 9η συνοικία για να τα πάτε στην κυκλοφοριακή μελέτη; Δεν
συμφωνούμε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για τροποποίηση ετήσιου
προγράμματος δράσης, προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2009 σε ό,τι
αφορά τη «Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης»;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Σκουμπόπουλος: Για τις νέες επενδύσεις από το αποθεματικό ΣΑΤΑ 2008 δεν
συμφωνούμε. Απαιτείται αιτιολόγηση.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για την τροποποίηση που
αφορά την εγγραφή νέων επενδύσεων με κάλυψη από το αποθεματικό ΣΑΤΑ 2008;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Σκουμπόπουλος: Δεν συμφωνούμε με το επόμενο εισηγητικό σημείωμα για
τον εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Κρεββατά. Να
δημοπρατηθεί. Να το φέρετε όπως προβλέπεται με ειδική αιτιολόγηση. Γιατί παίρνετε
τα χρήματα από εκεί; Να βρείτε από αλλού χρήματα όχι από άλλα έργα. Δεν θα
κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
Δήμαρχος: Θα κάνουμε λαϊκές συνελεύσεις και θα εξηγήσουμε γιατί αργούν
τα έργα. Ο κόσμος εκεί θα είναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για την τροποποίηση που
αφορά τον εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Κρεββατά;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Σκουμπόπουλος: Για την προγραμματική με την ΑΝΑΕ δεν συμφωνούμε και
εξήγησα προηγουμένως τον λόγο.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για τροποποίηση ετήσιου
προγράμματος δράσης, προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2009 σε ό,τι
αφορά την προγραμματική με την ΑΝΑΕ;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Πρόεδρος: Επειδή για την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και αυτή δεν
προέκυψε από την ψηφοφορία, αφού απαιτούνται 14 θετικές ψήφοι, δεν μπορούν να
ληφθούν αποφάσεις για τις παραπάνω τροποποιήσεις του ετήσιου προγράμματος και
επειδή αυτό είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του
προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος αυτές αναβάλλονται για να
συζητηθούν εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση μαζί με την τροποποίηση του ετήσιου
προγράμματος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-5-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.

2.- Την από 24-5-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου.
3.- Την αριθ. 265/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του Δήμου έτους 2009.
4.- Την ανάγκη τροποποίησης του παραπάνω Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
του προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2009 για τη
δημιουργία νέων πιστώσεων και την εγγραφή νέων έργων καθώς και την ενίσχυση
ανεπαρκών πιστώσεων έργων.
5.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 203 έως 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ.
185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», ως και
αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του
Δήμου 2009, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων (από χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ) του
έργου «Εργα αντιθορυβικής προστασίας στον Δήμο Βέροιας», με ποσό 550.000,00
που βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 30/7326.033.
2) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων (από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) του έργου
«Ολοκλήρωση αποδυτηρίου γηπέδου Γεωργιανών», με ποσό 783,37, που βαρύνει
την πίστωση με Κ.Α. 30/7336.006.
3) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων (από έσοδα Δήμου) του έργου
«Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμούαπόδοση ανάληψης κρατήσεων έτους 2007», με ποσό € 1.938,00, που βαρύνει την
πίστωση με Κ.Α. 20/7325.008.
4) Την εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών (από έσοδα Δήμου) των
παρακάτω νέων τίτλων:
- «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», με Κ.Α. 30/6041.001 και ποσό €
20.000,00.
- «Εξοδα κίνησης» με Κ.Α. 30/6041.002 και ποσό € 10.000,00.
- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με Κ.Α. 30/6054 και ποσό €
10.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
1) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) του έργου
«Κάλυψη δράσεων πυροπρασίας» με ποσό € 28.000,00 που βαρύνει την πίστωση με
Κ.Α. 7336.002.
2) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων (από έσοδα Δήμου) του έργου
«Πρπομήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων», με ποσό € 10.000,00 που βαρύνει την
πίστωση με Κ.Α. 35/7131.001.
3) Την ενίσχυση των παρακάτω τίτλων στις λειτουργικές δαπάνες με πηγή
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου:
- «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» με Κ.Α. 20/6041.001 και ποσό €
60.000,00.
- «Εξοδα κίνησης» με Κ.Α. 20/6041.002 και ποσό € 15.000,00.
- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με Κ.Α. 20/6054 και ποσό €
15.000,00.
4) Την εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών των παρακάτω νέων τίτλων
με πηγή χρηματοδότησης έσοδα Δήμου:

- «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» με Κ.Α. 45/6041.001 και ποσό €
10.000,00.
- «Εξοδα κίνησης» με Κ.Α. 45/6041.002 και ποσό € 3.000,00.
- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με Κ.Α. 45/6054 και ποσό €
3.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:
1) Την εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών του νέου τίτλου «Συμμετοχή
του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας», με ποσό 1.190,00 που
βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 00/6434.005.
2) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του νέου έργου «Ανάπτυξη δημοσίων
σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και
ψηφιακού περιεχομένου στον Δήμο Βέροιας» με Κ.Α. 20/7326.003 και ποσό €
340.000,00.
3) Την εγγραφή της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα επενδύσεων που αφορά
τη δαπάνη της προμήθειας «Έπιπλα-σκεύη» με Κ.Α. 10/7133 και ποσό € 8.000,00.
4) Την εγγραφή στα έργα προς ένταξη του παραρτήματος του έργου «Ο σύγχρονος
ΟΤΑ στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον».
5) Την ενίσχυση στις λειτουργικές δαπάνες των παρακάτω τίτλων με πηγή
χρηματοδότησης έσοδα Δήμου:
- «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» με Κ.Α. 10/6041 και ποσό € 40.000,00.
- «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με Κ.Α. 10/6054 και ποσό €
10.000,00.
- «Εξοδα κίνησης» με Κ.Α. 10/6041.002 και ποσό € 10.000,00.
Για τις παρακάτω τροποποιήσεις δεν υφίσταται απόφαση επειδή δεν
προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία από τις ψηφοφορίες, αφού απαιτούνται 14
θετικές ψήφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 185/07
(ΦΕΚ 221Α):
1.- Ενίσχυση των πιστώσεων των παρακάτων έργων:
- Με Κ.Α. 30/7411.005 και τίτλο «Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης
στάθμευσης με ποσό € 100.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.020 και τίτλο «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι,
Ταγαροχώρι, Κρεβατάς», με ποσό € 55.000,00.
2.- Εγγραφή των παρακάτω νέων πιστώσεων:
α) των έργων:
- Με Κ.Α. 30/7323.036 και τίτλο «Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους»
με ποσό € 2.050,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.037 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης», με ποσό €
36.400,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.038 και τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία», με ποσό € 11.700,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.039 και τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία Β΄ φάση», με ποσό €
35.000,00.
β) της πίστωσης με Κ.Α. 00/6736.011 και τίτλο «Συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας», με ποσό € 180.000,00.
Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111)
ποσό € 1.190,00 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 00/6434.005 και τίτλο
από ίδια έσοδα.
2.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει ποσό € 8.000,00 από το αποθεματικό κεφάλαιο
(Κ.Α. 9111) και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 10/7133 και τίτλο «Έπιπλασκεύη».

3.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111)
συνολικό ποσό € 206.000,00 και:
α) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 10/6041 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», με ποσό €
40.000,00.
- Με Κ.Α. 10/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσό
€ 10.000,00.
- Με Κ.Α. 20/6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», με
ποσό € 60.000,00.
- Με Κ.Α. 20/6041.002 και τίτλο «Εξοδα κίνησης», με ποσό € 15.000,00.
- Με Κ.Α. 20/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσό
€ 15.000,00.
β) Δημιουργεί τις παρακάτω νέες πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 10/6041.002 και τίτλο «Εξοδα κίνησης», με ποσό € 10.000,00.
- Με Κ.Α. 30/6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», με
ποσό € 20.000,00.
- Με Κ.Α. 30/6041.002 και τίτλο «Εξοδα κίνησης», με ποσό € 10.000,00.
- Με Κ.Α. 30/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσό
€ 10.000,00.
- Με Κ.Α. 45/6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», με
ποσό € 10.000,00.
- Με Κ.Α. 45/6041.002 και τίτλο «Εξοδα κίνησης», με ποσό € 3.000,00.
- Με Κ.Α. 45/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσό
€ 3.000,00.
4.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
ποσό € 1.938,00 από την πίστωση με Κ.Α. 20/7135.002 και τίτλο «Προμήθεια
φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ» και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
Κ.Α. 20/7325.008 και τίτλο «Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων
και δικτύων φωτισμού-απόδοση ανάληψης κρατήσεων έτους 2007».
5.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
ποσό € 783,37 από την πίστωση με Κ.Α. 30/7326.018 και τίτλο «Διαμόρφωση πίστας
MOTOCROSS Τριποτάμου» και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α.
30/7336.006 και τίτλο «Ολοκλήρωση αποδυτηρίου γηπέδου Γεωργιανών».
6.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
ποσό € 10.000,00 από την πίστωση με Κ.Α. 20/7336.001 και τίτλο «Διαμόρφωση
χώρου για ταφή απορριμμάτων» και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α.
35/7131.001 και τίτλο «Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων».
7.- α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 1319.004 και τίτλο
«Επιχορήγηση του προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ για το έργο
‘Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής
διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου στον Δήμο Βέροιας’» με ποσό €
340.000,00.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
ποσό € 340.000,00 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 20/7326.003 και
τίτλο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής
διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου στον Δήμο Βέροιας».
8.- α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 1322.004 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα αντιθορυβικής προστασίας», με ποσό €
550.000,00.
β) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 30/7326.033 και
τίτλο «Έργα αντιθορυβικής προστασίας στον Δήμο Βέροιας», από έσοδα
ΥΠΕΧΩΔΕ.

9.- α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 1211.006 και τίτλο
«Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία»,
με ποσό € 28.000,00.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
ποσό € 28.000,00 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 20/7336.002 και
τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
Γ) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων
έργων του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο κεφάλαιο 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ:
1.- α) Μειώνει την πίστωση του έργου με α/α 5 και τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών
σωμάτων για στύλους ΔΕΗ» κατά € 1.938,00.
β) Γράφει νέο έργο με α/α 25 και τίτλο «Ανακατασκευή ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμού-απόδοση ανάληψης κρατήσεων
έτους 2007, με ποσό € 1.938,00.
2.- α) Μειώνει την πίστωση του έργου με α/α 21 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου για
ταφή απορριμμάτων» κατά € 10.000,00.
3.- Γράφει νέο έργο με α/α 26 και τίτλο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων
ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και
ψηφιακού περιεχομένου στον Δήμο Βέροιας», με ποσό € 340.000,00.
4.- Γράφει νέο έργο με α/α 27 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», με
ποσό € 28.000,00.
Στο κεφάλαιο 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
1.- α) Μειώνει την πίστωση του έργου με α/α
β) Γράφει νέο έργο με α/α 115 και τίτλο «Ολοκλήρωση αποδυτηρίου γηπέδου
Γεωργιανών», με ποσό € 783,37.
2.- Γράφει νέο έργο με α/α 116 και τίτλο «Εργα αντιθορυβικής προστασίας στον
Δήμο Βέροιας», με ποσό € 550.000,00.
Στο κεφάλαιο 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:
Γράφει νέο έργο με α/α 9 και τίτλο «Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων», με
ποσό € 10.000,00.
Δ)Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Ε) Αναβάλει τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης προϋπολογισμού και
τεχνικού προγράμματος για:
1.- Την ενίσχυση των πιστώσεων των παρακάτων έργων:
- Με Κ.Α. 30/7411.005 και τίτλο «Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης
στάθμευσης με ποσό € 100.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.020 και τίτλο «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι,
Ταγαροχώρι, Κρεβατάς», με ποσό € 55.000,00.
2.- Την εγγραφή των παρακάτω νέων πιστώσεων:
α) των έργων:
- Με Κ.Α. 30/7323.036 και τίτλο «Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους»
με ποσό € 2.050,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.037 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης», με ποσό €
36.400,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.038 και τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία», με ποσό € 11.700,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.039 και τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία Β΄ φάση», με ποσό €
35.000,00.
β) της πίστωσης με Κ.Α. 00/6736.011 και τίτλο «Συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας», με ποσό € 180.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 340 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Ι.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23/7/2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

