ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 429/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Δήμου 2009.
Σήμερα 13 Ιουλίου 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 9-7-2009 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
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Χ.
Σ.
Μ.
Ι.

Aπόντες
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
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. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι.
Καπετανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-7-2009 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
αριθ.18183/2-4-07 (ΦΕΚ 534Β) απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περιεχόμενο, δομή
και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄βαθμού».
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω Π.Δ/τος προβλέπεται ότι:
«Αρθρο 4
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
……
4.Τροποποίηση του ετήσιου προγράμαμτος 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 2η τροποποίηση του ετήσιου
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 9-7-2009
αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, η οποία έχει ως
εξής:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. 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 –με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
2α.- «Προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του φακέλου αίτησης στο
πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»» ,με πίστωση 14.875,00€ από το αποθεματικό με ΚΑ
9111 που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7326.004
2β.- «Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων
ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται κατά την συμπλήρωση ως αντίστοιχων
πεδίων των εντύπων των Ο.Σ.Δ. και Σ.Χ.Υ. στα πλαίσια του προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»» με πίστωση 14.875,00€ από το αποθεματικό με ΚΑ 9111 που θα
βαρύνει τον ΚΑ 20.7326.005.
Με την αριθ. 311/2009 απόφασή του το Δ.Σ. Βέροιας ενέκρινε την συμμετοχή
του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», έχοντας υπόψη του την με αριθ. Δ6
6716 ανάλογου περιεχομένου πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης ,αφού έχει την
δυνατότητα με την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας να συμμετέχει σε αυτό.
Για την ταχύτερη και πληρέστερη υποβολή των σχετικών προτάσεων κρίνεται
δόκιμο ,με απόφαση του αρμοδίου οργάνου να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία η
προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του φακέλου αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα.
Ακόμη η επεξεργασία των ενεργειακών στοιχείων των κτιρίων του Δήμου ως
και των κοινοχρήστων χώρων αυτού, θα γίνουν επίσης από ανάλογων δυνατοτήτων
εταιρία.
Η δαπάνη για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών έχει προεκτιμήσει ,όπως
προαναφέρεται για κάθε περίπτωση.
Θα πρέπει όμως να εξασφαλιστεί ,πριν την έκδοση οποιασδήποτε
περιεχομένου απόφασης ανάθεσης και σύναψης αντίστοιχης σύμβασης , η πίστωση
που θα καλύπτει την απαιτούμενη δράση. Για τον λόγο αυτό προτείνονται η πιο πάνω
τροποποιήσεις του πίνακα επενδύσεων της Δ/νσης .
3. Εγγραφή στο παράρτημα του Ετησίου Προγράμματος Δράσης ,της
επένδυσης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια
του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»».
Με βάση την ακολουθούμενη ενεργειακή πολιτική εκδόθηκε πρόσκληση από
το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υποβολή πράξεων στα πλαίσια του προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Ο Δήμος Βέροιας έχει την δυνατότητα να υποβάλλει σαν πρόταση την
πράξη«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια του
προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»» με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000,00€, από
τα οποία 30% θα είναι η συμμετοχή του Δήμου στην δαπάνη της δράσης.
Η επένδυση θα γραφεί στο παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
και σε περίπτωση που εγκριθεί θα ακολουθήσει τροποποίηση ,ώστε να περιληφθεί
στον πίνακα Β επενδύσεων της Δ/νσης.
4. 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€.
5. 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.
6. Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
1. «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές
Τριποτάμου» με ΚΑ 30.7323.040 και πίστωση 2.391,78€
2. «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι δρόμοι» με ΚΑ
30.7323.041 και πίστωση 4.377,91€.
3. «Αποκατάσταση και συντήρηση όψεων οικοδομών της πλατείας
Ωρολογίου» με ΚΑ 30.7331.006 και πίστωση 9.747,00€
Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Δεν είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου τρέχοντος έτους,- και κατ’ ακολουθία στο Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης- με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποπληρωμή των δαπανών που
προέκυψαν με την υποβολή λογαριασμών αναθεωρήσεων, που πρόσφατα εγκρίθηκαν
από την Ε.Υ.Δ. του ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Τα ποσά για την αποπληρωμή των δαπανών έχουν μεταβιβαστεί στον Δήμο
Βέροιας με ανάλογες κατανομές χρηματοδότησης ΠΔΕ.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη
τροποποίηση του Ετησίου προγράμματος Δράσης και οι ανάλογες προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος.
7. Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης:
«Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 4ο &
6ο Γυμνάσιο Βέροιας»

Η σχετική εγκεκριμένη πίστωση ύψους 37.541,50€ καλύπτεται από
επιχορήγηση του ΟΣΚ και βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7321.013 του τρέχοντος
προϋπολογισμού. Επειδή προέκυψε δαπάνη για την πληρωμή της 3ης εντολής
πληρωμής μεγαλύτερη της εγκεκριμένης πίστωσης κατά τον προϋπολογισμό
τρέχοντος έτους – στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου-, απαιτείται ανάλογη
ενίσχυση πίστωσης, ύψους 4.987,73€, που θα δοθεί από το αποθεματικό του ΚΑ
1322.003 «Επιχορήγηση ΟΣΚ» .
Θα τροποποιηθεί ο πίνακας επενδύσεων της Δ/σης σε ότι αφορά στην
προσαρμογή του ποσού της πίστωσης καθώς αναλόγως ο τρέχον προϋπολογισμός και
το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του έργου :
1.-«Σύνταξη διαχειριστικού χάρτη ορίων και χρήσεων δημοτικού δάσους
Καστανιάς και δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης»
2.-«Συλλογή στοιχείων υπαίθρου για τις ανάγκες σύνταξης των
διαχειριστικών μελετών δημοτικού δάσους Καστανιάς και δημοτικού δάσους
Χαράδρας/Μπρατινίτσης»
Με την αριθ. 78/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δασοκτήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος, για
την χρονική περίοδο 2008-2013.
Δεν είχαν περιληφθεί όμως στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου τρέχοντος έτους,- και κατ’ ακολουθία στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσηςανάλογες δράσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανάθεση των απαιτούμενων
μελετών.
Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το αποθεματικό 9111 του Δήμου. Το σύνολό
τους έχει προεκτιμηθεί στο ύψος των 29.045,52€.
Τροποποιείται το πρόγραμμα επενδύσεων της Δ/νσης και γίνονται και οι
ανάλογες τροποποιήσεις σε προϋπολογισμό και Τεχνικό πρόγραμμα , με την εγγραφή
νέων επενδύσεων με τίτλο:
Α) «Σύνταξη διαχειριστικού χάρτη ορίων και χρήσεων δημοτικού δάσους
Καστανιάς και δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης» που θα βαρύνει τον Κ.Α
35.7411.001 με πίστωση 14.522,76€ και
Β) «Συλλογή στοιχείων υπαίθρου για τις ανάγκες σύνταξης των
διαχειριστικών μελετών
δημοτικού δάσους Καστανιάς και δημοτικού δάσους
Χαράδρας/Μπρατινίτσης» που θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7411.002 με πίστωση
14.522,76€.
2. Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της επένδυσης:
«Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
που βαρύνει τον Κ.Α 20.7336.002 με το ποσό των 20.000,00€ -σύνολο 48.000,00€που προέρχεται από την μεταφορά μέσω του αποθεματικού ισόποσης δαπάνης από
τον Κ.Α 35.7336.001 της επένδυσης «Συντήρηση αναδάσωσης Άλσους Παπάγου».
3.Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του έργου:
«Συντήρηση-αποκατάσταση χώρου δασικής αναψυχής Αλσος Φράγματος
Τ.Δ. Αγ.Βαρβάρας».

Το παραπάνω ποσό προέρχεται από επιχορήγηση του Δήμου από το ΥΠ
ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ με την αρ. 7236/7-7-09 απόφ. Υπ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών
του τίτλου:
«Επιχορήγηση Κ.Α.Π.Η.» και επί πλέον ποσό 130.000,00€, από το
αποθεματικό – Κ.Α 9111-του Δήμου .
Με την αριθ. 17/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος ενίσχυσης της λαμβανόμενης επιχορήγησης ,για την
κάλυψη οφειλών έτους 2008 ,ύψους 25.000,00€ και μη προβλεφθεισών δαπανών για
το έτος 2009,ύψους 105.900,00€.
Για την κάλυψη αυτής της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης, τροποποιείται
στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης ο κωδικός ο Κ.Α. 00.6715.001
και εμφανίζει πλέον συνολική πίστωση 560.000,00€.
2.- Στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης προστίθεται νέος τίτλος :
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας και το
Επιμελητήριο Ημαθίας »
με πίστωση 180.000,00€, από το αποθεματικό – Κ.Α 9111- του Δήμου που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6736.011.
Με σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος
της περιοχής θεωρείται απαραίτητη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης που
στοχεύει :
 στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
 στη διεκδίκηση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα από το
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
 στην εκπόνηση μελετών για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το
πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-13 ΟΠΑΑΧ και
Leader»
 στην υποστήριξη των προγραμμάτων τα οποία περιγράφονται στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης
 στην κατάρτιση των απαιτούμενων μελετών για την ανάπτυξη
Επιχειρηματικών Πάρκων στην περιοχή
 στην ανάπτυξη, συντήρηση, υποστήριξη, εισαγωγή νέων δεδομένων της
ιστοσελίδας του Δήμου Βέροιας
 στη διαχείριση Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών Πινακίδων
 στην έρευνα για τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής
 στην έρευνα και αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων για την
ανάπτυξη ενός φιλικού επαγγελματικού περιβάλλοντος
 στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, των προγραμμάτων που διεκδικεί ο Δήμος Βέροιας και τα οποία
έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος
ΑΕ».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν τα εξής πιο κάτω έργα :
1. Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου για χρήση ως θεατρική Σκηνή
(διεκδίκηση χρηματοδότησης από ΟΠΑΑΧ)
2. Δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων στην Καστανιά
(διεκδίκηση
χρηματοδότησης από ΟΠΑΑΧ)
3. Διαμόρφωση χώρου Υποδοχής Επισκεπτών στο Άλσος Αγίας Βαρβάρας
(διεκδίκηση χρηματοδότησης από Leader)
4. Διαμόρφωση εκθετηρίου παραγωγής τσίπουρου στα Ασώματα (διεκδίκηση
χρηματοδότησης από Leader)
5. Διαμόρφωση Πολιτιστικών Φυσιολατρικών Διαδρομών στην περιοχή
Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγίας Βαρβάρας, Άμμου, Ασωμάτων
(διεκδίκηση χρηματοδότησης από Leader)
6. Πολιτιστική διαδρομή στη Βέροια (διεκδίκηση χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ
2007-13 σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού)
7. Διαδικτυακή Υπηρεσία Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας και
Ενημέρωσης στον Δήμο Βέροιας (διεκδίκηση χρηματοδότησης από ΕΠ
Ψηφιακή Σύγκλιση μέτρο 04_2.1)
8. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής - Διεκπεραίωσης
Αιτημάτων και Ενημέρωσης Πολιτών του Δήμου Βέροιας (διεκδίκηση
χρηματοδότησης από ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση μέτρο 04_2.1)
9. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα προβολής και διαχείρισης
πολεοδομικού αποθέματος Δήμου Βέροιας με την χρήση ΓΠΣ – GIS
(διεκδίκηση χρηματοδότησης από ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση μέτρο 04_2.1)
10. Καταγραφή, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση Συνεδρίων και διάθεση στο κοινό
μέσω Portal της περίληψης των αποφάσεων των Συμβουλίων ΟΤΑ Α’, Β’, και
Γ’ βαθμού (διεκδίκηση χρηματοδότησης από ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση μέτρο
04_2.1).
Τα απαιτούμενα ποσά αναλύονται ως εξής:
1. Για την σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για την σύνταξη
τευχών δημοπράτησης καθώς και του τεχνικού δελτίου του έργου
«Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου για χρήση ως θεατρική
Σκηνή» ποσό 7.500 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
2. Για την σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για την σύνταξη
τευχών δημοπράτησης καθώς και του τεχνικού δελτίου του έργου
«Δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων στην Καστανιά» ποσό 3.500 Ευρώ
πλέον Φ.Π.Α..
3. Για την σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για την σύνταξη
τευχών δημοπράτησης καθώς και του τεχνικού δελτίου του έργου
«Διαμόρφωση χώρου Υποδοχής Επισκεπτών στο Άλσος Αγίας Βαρβάρας»
ποσό 25.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
4. Για την σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για την σύνταξη
τευχών δημοπράτησης καθώς και του τεχνικού δελτίου του έργου
«Διαμόρφωση εκθετηρίου παραγωγής τσίπουρου στα Ασώματα
προϋπολογισμού» ποσό 3.500 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

5. Για την σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για την σύνταξη
τευχών δημοπράτησης καθώς και του τεχνικού δελτίου του έργου
«Διαμόρφωση Πολιτιστικών Φυσιολατρικών Διαδρομών στην περιοχή
Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγίας Βαρβάρας, Άμμου, Ασωμάτων» ποσό 7.500
Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
6. Για την υποστήριξη σύνταξης των αναγκαίων μελετών (όπως τοπογραφικών,
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), για την υποστήριξη
σύνταξης τευχών δημοπράτησης καθώς και του τεχνικού δελτίου του έργου
«Πολιτιστική διαδρομή στη Βέροια» ποσό 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
7. Για υπηρεσίες υποστήριξης (συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Βέροιας με σκοπό τη διερεύνηση μέσων βελτίωσης – αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μελέτη προδιαγραφών
εξοπλισμού, μελέτη χωροθέτησης εξοπλισμού, νομικό πλαίσιο), σύνταξη
Τεχνικού Δελτίου, διαδικασίες Δημοπράτησης για το έργο «Διαδικτυακή
Υπηρεσία Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας και Ενημέρωσης στον
Δήμο Βέροιας» ποσό 18.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α
8. Για υπηρεσίες υποστήριξης (συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Βέροιας με σκοπό τη διερεύνηση μέσων βελτίωσης – αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μελέτη προδιαγραφών
εξοπλισμού, μελέτη χωροθέτησης εξοπλισμού, νομικό πλαίσιο), σύνταξη
Τεχνικού Δελτίου, διαδικασίες Δημοπράτησης για το έργο «Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής - Διεκπεραίωσης Αιτημάτων και
Ενημέρωσης Πολιτών του Δήμου Βέροιας» ποσό 22.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α
9. Για υπηρεσίες υποστήριξης (συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Βέροιας με σκοπό τη διερεύνηση μέσων βελτίωσης – αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μελέτη προδιαγραφών
εξοπλισμού, μελέτη χωροθέτησης εξοπλισμού, νομικό πλαίσιο), σύνταξη
Τεχνικού Δελτίου, διαδικασίες Δημοπράτησης για το έργο «Ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα προβολής και διαχείρισης πολεοδομικού αποθέματος
Δήμου Βέροιας με την χρήση ΓΠΣ – GIS» ποσό 15.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
10. Για υπηρεσίες υποστήριξης (συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Βέροιας με σκοπό τη διερεύνηση μέσων βελτίωσης – αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μελέτη προδιαγραφών
εξοπλισμού, μελέτη χωροθέτησης εξοπλισμού, νομικό πλαίσιο), σύνταξη
Τεχνικού Δελτίου, διαδικασίες Δημοπράτησης για το έργο «Καταγραφή,
ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση Συνεδρίων και διάθεση στο κοινό μέσω Portal
της περίληψης των αποφάσεων των Συμβουλίων ΟΤΑ Α’, Β’, και Γ’ βαθμού»
ποσό 13.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α
11. Για την ανάπτυξη (επανασχεδιασμός interface, αναβάθμιση βάσης
δεδομένων), συντήρηση (καθορισμός διαδικασιών λήψης αντιγράφων
ασφαλείας), υποστήριξη (διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της σελίδας,
διαδικασίες προστασίας δεδομένων), εισαγωγή νέων δεδομένων της
ιστοσελίδας του Δήμου Βέροιας ποσό 5.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Οι πόροι χρηματοδότησης της σύμβασης
θα καλυφθούν από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, με την εγγραφή τους σε αυτόν.

3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου:
«Εισφορά υπέρ συνδέσμου Καθαριότητας» και επί πλέον ποσό 77.849,00€,
από το αποθεματικό – Κ.Α 9111-του Δήμου .
Με το αριθ.189/10-6-2009 έγγραφό του ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης
Απορριμμάτων ενημέρωσε τον Δήμο Βέροιας για το σύνολο των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν για τον ΧΑΔΑ Μετοχίου.
Η έκτακτη αυτή συμμετοχή ,στο ποσοστό που αναλογεί στο Δήμο Βέροιας,
ανέρχεται στο ποσό των 77.849,00€.
Για την κάλυψη αυτής της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης, τροποποιείται
αναλόγως στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης ο κωδικός ο Κ.Α.
00.6721 .
4.- Στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης ενισχύεται ο τίτλος :
«Εφάπαξ βοήθημα αποχωρούντων υπαλλήλων ΕΟΠ» που βαρύνει τον Κ.Α
10/6013 με το ποσό των 13.260,00€.
Το πιο πάνω ποσό της ενίσχυσης προέρχεται από ισόποση επιχορήγηση του
Δήμου, ύστερα από την Φ.80000/26268/1488/19-2-08 (ΦΕΚ 326/28-02-08) κοινή
Υπουργική απόφαση που κοινοποιήθηκε με το αρ. ΔΥ5α/505984/29-5-2009 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος σε συνταξιοδοτούμενο υπάλληλο του
Δήμου μας.
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.
Πρόεδρος: Για την εισφορά υπέρ του συνδέσμου καθαριότητας με ποσό
120.000,00€, ορίστε τοποθετήσεις.
Παυλίδης: Με έγγραφο που μας έστειλε ο ΕΣΔΑ, ζητά αυτά τα χρήματα για
να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες προκύπτουν γιατί θα προσλάβει
κάποιους φύλακες στη χωματερή, την οποία έχει αναλάβει υπό την προστασία του,
όπως και τη συντήρηση όλου εκείνου του χώρου. Έχει αποσβέσει την περσινή φωτιά
με κάποια φορτηγά και κάποια οχήματα, τα οποία πρέπει να αποπληρώσει, επομένως
είναι αυξημένη η επιχορήγηση. Θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια στο ίδιο ύψος
περίπου κυμαινόταν η επιχορήγηση, φέτος είναι λίγο παραπάνω.
Δήμαρχος: Μοιράστηκε το ποσό το οποίο χρωστούσε ο ΕΣΔΑ, κυρίως στον
εργολάβο, ο οποίος εναποθέτει το χώμα στη συγκεκριμένη χωματερή, στους επτά
Δήμους που εναποθέτουν απορρίμματα σε αυτήν. Και στο Δήμο της Βέροιας
αναλογούσε ένα ποσό 77.000,00€ και βεβαίως μας παρακρατήθηκε και ένα ποσό
33.000,00€, που σημαίνει ότι φθάνουμε στις 110.000,00€. Η αντίστοιχη
παρακράτηση γίνεται και από τους άλλους Δήμους και το αντίστοιχο μέρισμα δόθηκε
και από τους άλλους Δήμους. Πρέπει να σας πω ότι έχει πάρα πολύ καιρό να
συνεδριάσει το ΔΣ του ΕΣΔΑ, παρότι κάλεσα εγώ τους Δημάρχους των δύο μεγάλων
Δήμων και υπογράψαμε ένα έγγραφο και ζητήσαμε να συνέλθει το ΔΣ του ΕΣΔΑ, και
δεν μας απάντησε ο πρόεδρος .Μετά υπογράψαμε ένα αίτημα όπως νομίμως είχαμε
το δικαίωμα να κάνουμε, πάλι δεν έχει συγκληθεί το ΔΣ του ΕΣΔΑ και με το αίτημα
που υπογράψαμε και ήταν υποχρεωμένος ο πρόεδρος να μας καλέσει. Ζητούμε
αναλυτική ενημέρωση για τα οικονομικά, διότι έχουμε να λαμβάνουμε χρήματα και
από την ανακύκλωση, επίσης ζητούμε ενημέρωση για το θέμα του ΧΥΤΙ .Κανείς δεν
ξέρει τι πρόκειται να γίνει, τον Ιανουάριο έχει πάει το δικαστήριο. Δυστυχώς παρότι

ο ΕΣΔΑ είναι υποχρεωμένος να συνεδριάζει κάθε μήνα, αυτό δεν γίνεται, αλλά
ανταποκρίνεται και στο νόμιμο αίτημα των μελών του Δ.Σ.
Σκουμπόπουλος: Η κ Δήμαρχος θα έπρεπε να μας τα λέει από μόνη της και
όχι μετά από ερωτήσεις και να κάνει ολοκληρωμένη εισήγηση. Μιας και έχει απόψε
όρεξη και θέλει να μας τα λέει, μπορεί να μας πει πότε υπογράφηκε αυτή η σύμβαση
και από ποιόν; Πότε αποφασίστηκε ο επιμερισμός ποιοι Δήμοι και πώς πληρώνουν τις
εισφορές;
Δήμαρχος: Την ημερομηνία ακριβώς δεν τη θυμάμαι. Επιμερίστηκε το ποσό
σε όλους τους Δήμους. Η Βέροια πήρε φυσικά το μεγαλύτερο διότι έχει μεγαλύτερο
όγκο απορριμμάτων και φυσικά έχει και τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Εάν ο κ.
Σκουμπόπουλος θέλει να ερευνήσει το θέμα, ας έρθει στο ΔΣ του ΕΣΔΑ, παρότι
συμμετέχει ο κ. Καλαϊτζίδης, αλλά ας συνεδριάσει πρώτα αυτό το ΔΣ και ας στρέψει
την κριτική του προς τα εκεί και όχι προς τα εδώ. Δεν διοικούμε εμείς τον ΕΣΔΑ,
εκείνοι τον διοικούν.
Ακριβόπουλος: Ο ΕΣΔΑ δεν ξανασυνεδρίασε κατόπιν αιτήματος 7
συμβούλων, τον επιμερισμό τον έκανε όμως. Πώς τον αποδέχεται η κα Δήμαρχος και
τον εισάγει χωρίς να έχει συνεδριάσει ο ΕΣΔΑ και χωρίς να έχει γίνει ανάλυση επ’
αυτού;
Δήμαρχος: Δεν είπαμε ότι ο επιμερισμός έγινε χωρίς συνεδρίαση. Ο
επιμερισμός έγινε επί των πραγματικών στοιχείων του πληθυσμού. Η Βέροια είναι ο
μεγαλύτερος Δήμος. Ποιος θα πληρώσει τα περισσότερα; Περισσότερα σκουπίδια
βγάζεις, περισσότερα λεφτά θα πληρώσεις σε σχέση με τους υπολοίπους.
Ακριβόπουλος: Πότε μας ενημέρωσε πώς γίνεται ο επιμερισμός, πως
επιβάλλονται τα τέλη, τι πληρώνει ο Δήμος Βέροιας …..
Δήμαρχος: Μας εσείς εδώ δεν θέλετε να ενημερωθείτε για το επενδυτικό
δάνειο. Θέλετε να ενημερωθείτε για τα 50 ή 60 χιλιάρικα του ΕΣΔΑ;
Σκουμπόπουλος: Ο σύνδεσμος καθαριότητας στις 10/6/2009 στέλνει ένα
έγγραφο στους Δήμους για τον επιμερισμό οφειλών στους Δήμους που εναποθέτουν
απορρίμματα στο Μετόχι και λέει από πού είναι αυτά τα έξοδα. Επικάλυψη
χωματερής για το χρονικό διάστημα από 1-7-2008 έως 30-6-2009 το ποσό των
111.000,00€, φύλαξη χωματερής για το χρονικό διάστημα 1-6-08 έως 10/6/09 ποσό
12.000,00€, μεταφόρτωση υλικών ανακύκλωσης για χρονικό διάστημα 1-9-08 έως
30/5/09 ποσό 18.000,00. Οι πιο πάνω οφειλές είναι συνολικά 142.000,00€. Ο Δήμος
Βέροιας οφείλει 120.000,00 κλπ. Και ρωτώ τώρα: μέχρι τις 30/6/08 ξέρω ότι ο Δήμος
πήγαινε τα σκουπίδια εκεί και η μπουλντόζα και ο φορτωτής πήγαιναν και τα
σκέπαζαν. Ποιος άλλαξε το καθεστώς αυτό και ανέθεσε στο σύνδεσμο να κάνει το
σκέπασμα των σκουπιδιών και με ποια σύμβαση; Εγώ δεν θα έρθω κα Δήμαρχε στο
διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου να ζητήσω πληροφορίες. Εγώ ζητώ από σας να
μας πείτε πώς το αποδεχθήκατε. Πότε συμφωνήσατε να μην θάβει τα σκουπίδια ο
Δήμος και τα αναθέσατε στο σύνδεσμο; Για να πληρώνουμε 77.000,00€, όταν ένα
υπάλληλος για ένα χρόνο μόνο παίρνει 15-20 χιλιάρικα, και σεις δίνετε στο σύνδεσμο
77.000,00 για τον θάψιμο των σκουπιδιών; Και δεχθήκατε αυτόν τον επιμερισμό;
Καταρχήν γιατί άλλαξε το καθεστώς; Μας ενημερώσατε εμάς; Έχω και πληροφορία
ότι δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, ότι έγινε προφορικά. Ερευνήστε τα. Εκεί εσείς είστε
στο διοικητικό συμβούλιο. Να μας λύσετε αυτές τις απορίες και άλλη φορά να είστε
πιο προσεκτική σ’ αυτά που λέτε, αν εμείς διοικούμε τον σύνδεσμο ή εσείς. Τον
σύνδεσμο τον διοικεί το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, που το ανέδειξε η
συνέλευση του συνδέσμου και ξέρετε ποιοι είναι εκεί. Πέστε μας εσείς πώς
αναθέσατε το 2008 και σε ποιον και με ποια σύμβαση, ερευνήστε εσείς ως διοικητικό
συμβούλιο πώς αναθέσατε αυτή τη σύμβαση, με τι χρήματα, με τι δικαιώματα, με τι

υποχρεώσεις, και μετά ελάτε να ζητήσετε από μας ποιοι διοικούνε το σύνδεσμο. Δεν
το ψηφίζουμε για τους λόγους που προανέφερα.
Ακριβόπουλος: Όταν στις 30-6-08 αποφασίστηκε αυτό, το Δ.Σ. ενημερώθηκε
από την Δήμαρχο; Όχι. Σήμερα ερχόμαστε να πληρώσουμε το λογαριασμό. Έτσι
όμως δεν μπορεί να λειτουργεί ένα συλλογικό όργανο.
Σουμελίδης: Ο Δήμος ανέλαβε να σκεπάζει τα σκουπίδια όταν ήταν όμως
Δήμος Βέροιας, Μακεδονίδος και Βεργίνας. Στη συνέχεια προστέθηκαν άλλοι πέντε
Δήμοι και έγιναν οκτώ. Δεν ήταν δυνατόν ο Δήμος να αναλάβει να σκεπάζει τα
σκουπίδια, τα έξοδα ήταν πολλά. Κάθε μήνα είχαμε 2-3 χιλ. ευρώ λάστιχα στον
φορτωτή, δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε γι’ αυτό και ανέλαβε ο ΕΣΔΑ με
κάποιον εργολάβο.
Σκουμπόπουλος: Και τι μας πειράζει εμάς να θάβουμε μόνο τα δικά μας
σκουπίδια; Ο Δήμος Μακεδονίδος είχε ένα αυτοκίνητο το μήνα και τον Δήμο
Βεργίνας του κάναμε εμείς χάρη γιατί είμαστε στα όρια του Μετοχίου κλπ. και είχαν
την μυρωδιά των σκουπιδιών. Και κείνοι λίγα σκουπίδια είχαν. Γιατί να πληρώνουμε
εμείς για τους άλλους Δήμους; Γιατί να πληρώσουμε 77.000,00€ και κυρίως ψάξτε αν
έχει γίνει σύμβαση. Γιατί δεν μας ενημερώσατε ότι αλλάζει το καθεστώς; Θα
πληρώσουμε τώρα εμείς το μάρμαρο; Δεν συμφωνούμε κοι συνάδελφοι.
Δήμαρχος: Σας χρωστάω τα οικονομικά στοιχεία. Αντίστοιχα ξοδεύουν γύρω
στις 140-150 χιλιάδες η Αλεξάνδρεια που έχει τη δική της χωματερή και επίσης η
Νάουσα. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Θα μπορούσε να σας ενημερώσει και ο κ.
Καλαϊτζίδης ο οποίος ψήφισε την σημερινή διοίκηση.
Σουμελίδης: Πραγματικά είναι μεγάλο το ποσό, αλλά είχαμε δύο μεγάλες
φωτιές και αυτό ανέβασε πολύ το κόστος.
Σκουμπόπουλος: Εμείς εδώ ζητάμε νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία του
δημοτικού χρήματος, που δεν το προστατεύετε εσείς. Δεν ξέρω τι κάνει η Νάουσα,
πού πηγαίνει τα σκουπίδια και πόσα χιλιόμετρα κάνει ή η Αλεξάνδρεια, εγώ ξέρω ότι
είχαμε έναν φορτωτή και έναν υπάλληλο κι εσείς εδώ δίνετε 120.000,00 €. Πάρτε το
πίσω το θέμα και φέρτε το πάλι με ολοκληρωμένη εισήγηση.
Δήμαρχος: Με έναν φορτωτή και έναν υπάλληλο ας έρθουν οι κύριοι από εδώ,
που λένε πολύ τσάμπα λόγια σήμερα, να σβήσουν φωτιά που έκαιγε 10-15 μέρες.
Μη λέμε εδώ ό,τι θέλει ο καθένας.
Σουμελίδης: Διευθετήσαμε τον παλιό σκουπιδότοπο. Έχουμε κουβαλήσει εκεί
πάνω από δύο χιλιάδες αυτοκίνητα χαλίκι.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για την τροποποίηση του ετήσιου
προγράμματος δράσης σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις «Αποξήλωση και αντικατάσταση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 4ο & 6ο Γυμνάσιο Βέροιας», «Προετοιμασία και
υποστήριξη της υποβολής του φακέλου αίτησης στο πρόγραμμα ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’»,
«Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών
δεδομένων που απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση ως αντίστοιχων πεδίων των
εντύπων των Ο.Σ.Δ. και Σ.Χ.Υ. στα πλαίσια του προγράμματος ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’»,
«Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους (Αρ. μελ. 91/2007»,
«Ασφαλτόστρωση οδών πόλης και Δ.Δ. (Αρ. μελ. 90/2008)», «Ενδοδημοτική
οδοποιϊα (Αρ. μελ. 85/2007)», «Ενδοδημοτική οδοποιϊα Β΄ φάση (Αρ. μελ.
91/2008)», «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές
Τριποτάμου», «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι δρόμοι»,
«Αποκατάσταση και συντήρηση όψεων οικοδομών της πλατείας Ωρολογίου»,
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια του
προγράμματος ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’», «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», «Σύνταξη
διαχειριστικού χάρτη ορίων και χρήσεων δημοτικού δάσους Καστανιάς και

δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης», «Συλλογή στοιχείων υπαίθρου για τις
ανάγκες σύνταξης των διαχειριστικών μελετών δημοτικού δάσους Καστανιάς και
δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης», «Επιχορήγηση Κ.Α.Π.Η.», «Εφάπαξ
βοήθημα αποχωρούντων υπαλλήλων ΕΟΠ» και την αποδοχή της επιχορήγησης για τη
συντήρηση-αποκατάσταση του χώρου δασικής αναψυχής ‘Άλσος Φράγματος’ Τ.Δ.
Αγ. Βαρβάρας;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για την εγγραφή της πίστωσης
της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΑΕ;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για την ενίσχυσης της
πίστωσης «Εισφορά υπέρ συνδέσμου καθαριότητας»;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ν. Μωυσιάδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την από 9-7-2009 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.- Την από 24-5-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου.
6.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
7.- 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
Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
2009, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1.- Κατά Πλειοψηφία: α)Τη διαγραφή της επένδυσης με Κ.Α. 30/7326.003 και
τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων», με πίστωση € 40.000,00.
β) Τη μείωση της πίστωσης της επένδυσης με Κ.Α. 30/7323.011 και τίτλο «Διάνοιξη
ασφαλτόστρωση οδού από Σχολή Αστυφυλάκων έως Καλογριά», με πίστωση €
35.000,00 κατά € 15.000,00.
γ) Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της επένδυσης
με Κ.Α. 30/7326.020 και τίτλο «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι,
Ταγαροχώρι, Κρεβατάς», με ποσό € 55.000,00.
2.- Ομόφωνα: Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη
δαπάνη της επένδυσης με Κ.Α. 30/7321.013 και τίτλο «Αποξήλωση και
αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 4ο & 6ο Γυμνάσιο Βέροιας», με
ποσό € 4.987,73.
3.- Ομόφωνα: Την εγγραφή στο Πρόγραμμα Επενδύσεων των παρακάτω
δράσεων, ως εξής:
- «Προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του φακέλου αίτησης στο πρόγραμμα
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’» με Κ.Α. 20/7326.004 και πίστωση € 14.875,00.
- «Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών
δεδομένων που απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση ως αντίστοιχων πεδίων των
εντύπων των Ο.Σ.Δ. και Σ.Χ.Υ. στα πλαίσια του προγράμματος ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’»,
με Κ.Α. 20/7326.005 και πίστωση € 14.875,00.
- «Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους (Αρ. μελ. 91/2007» με Κ.Α.
30/7323.036 και πίστωση € 2.050,00.
- «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης και Δ.Δ. (Αρ. μελ. 90/2008)» με Κ.Α. 30/7323.037
και πίστωση € 36.400,00.
- «Ενδοδημοτική οδοποιϊα (Αρ. μελ. 85/2007)» με Κ.Α. 30/7323.038 και πίστωση €
11.700,00.
στ) «Ενδοδημοτική οδοποιϊα Β΄ φάση (Αρ. μελ. 91/2008)» με Κ.Α. 30/7323.039 και
πίστωση € 35.000,00.
- «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου» με
Κ.Α. 30/7323.040 και πίστωση € 2.391,78.
- «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι δρόμοι» με Κ.Α. 30/7323.041 και
πίστωση € 4.377,91.
- «Αποκατάσταση και συντήρηση όψεων οικοδομών της πλατείας Ωρολογίου» με
Κ.Α. 30/7331.006 και πίστωση € 9.747,00.
4.- Ομόφωνα: Την εγγραφή στο Παράρτημα της δράσης με τίτλο
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια του
προγράμματος ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’», με συνολικό προϋπολογισμό € 1.000.000,00 εκ
των οποίων ποσοστό 30% θα είναι η συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη της εν λόγω
δράσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Ομόφωνα:
1.- α) Τη μείωση της πίστωσης της επένδυσης με Κ.Α. 35/7336.001 και τίτλο
«Συντήρηση αναδάσωσης Άλσους Παπάγου» κατά € 20.000,00 και β) Την ενίσχυση
της εγκεκριμένης πίστωσης με Κ.Α. 20/7336.002 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας» με ποσό € 20.000,00.
2.- Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω έργων, ως εξής:
α) «Σύνταξη διαχειριστικού χάρτη ορίων και χρήσεων δημοτικού δάσους Καστανιάς
και δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης» με Κ.Α. 35/7411.001 και πίστωση €
14.522,76.
β) «Συλλογή στοιχείων υπαίθρου για τις ανάγκες σύνταξης των διαχειριστικών
μελετών
δημοτικού
δάσους
Καστανιάς
και
δημοτικού
δάσους
Χαράδρας/Μπρατινίτσης» με Κ.Α. 35/7411.002 και πίστωση € 14.522,76.
γ) «Συντήρηση-αποκατάσταση χώρου δασικής αναψυχής ‘Άλσος Φράγματος’ Τ.Δ.
Αγ. Βαρβάρας» με Κ.Α. 35/7336.003 και πίστωση € 20.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:
1.- Κατά Πλειοψηφία: Την εγγραφή στις λειτουργικές δαπάνες του νέου
τίτλου «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας και το
Επιμελητήριο Ημαθίας» με Κ.Α. 00/6736.011 και πίστωση € 180.000,00.
2.- Την ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών των παρακάτω τίτλων, ως εξής:
Ομόφωνα:
- «Επιχορήγηση Κ.Α.Π.Η.» με Κ.Α. 00/6715.001 και πίστωση € 430.000,00 με ποσό
€ 130.000,00.
- «Εφάπαξ βοήθημα αποχωρούντων υπαλλήλων ΕΟΠ» με Κ.Α. 10/6013 με ποσό €
13.260,00.
Κατά Πλειοψηφία:
- «Εισφορά υπέρ συνδέσμου Καθαριότητας» με Κ.Α. 00/6721 και πίστωση €
120.000,00 με ποσό € 77.849,99.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 429 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Ι.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/8/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

