ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 468/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Δήμου 2009.
Σήμερα 31 Αυγούστου 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 27-8-2009 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 22 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
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Κ.
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Γ.

Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 28-8-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της μελέτης:
«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων»
Η σχετική δαπάνη ύψους 140.000,00€ καλύπτεται από ΣΑΤΑ και βαρύνει τον Κ.Α.
02.30.7331.002 του τρέχοντος προϋπολογισμού.
Επειδή εισπράχθηκε ποσό – άρθρο 13 του Ν. 2880/01 - συνολικά 148.000,00€
(υπάρχει επί πλέον πίστωση 8.000,00€), ενισχύεται αναλόγως η εγκεκριμένη πίστωση
,η οποία γίνεται 148.000,00€, με ανάλογη τροποποίηση του πίνακα επενδύσεων της
Δ/νσης.
2.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων – με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού- της δράσης:
«Προμήθεια Πολυμηχανήματος»
Με την αριθ. 963/11-12-2008 απόφασης της επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.
3274/04 εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η προμήθεια πολυμηχανήματος για
τον Δήμο μας, με πίστωση 120.000,00€.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία προμήθειας, θα πρέπει η
επένδυση να εγγραφεί στον αντίστοιχο πίνακα της Δ/νσης και τους πίνακες του
παραρτήματος.
Τροποποιείται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου με την εγγραφή της
επένδυσης
«Προμήθεια
Πολυμηχανήματος»,
που
με
εγκεκριμένη
πίστωση120.000,00€ βαρύνει τον ΚΑ 30/7131.005, στον ανάλογο πίνακα της Δ/νσης
και ενημερώνονται και οι πίνακες που είναι καταγεγραμμένες οι επενδύσεις ανά πηγή
χρηματοδότησης.
3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη της
Δ/νσης:
«Συντήρηση ανελκυστήρων»
Η σχετική δαπάνη ύψους 15.000,00€ βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.003 του τρέχοντος
προϋπολογισμού. Επειδή προέκυψε δαπάνη μεγαλύτερη της εγκεκριμένης πίστωσης,
απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ύψους 5.000,00€.
Για την εξασφάλισή της μειώνεται η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής
δαπάνης:
1.- «Συντήρηση –επισκευή διαιρουμένων κλιματιστικών μονάδων» , με εγκεκριμένη
πίστωση 10.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.001 κατά 5.000,00€ .
Γίνεται αντίστοιχη ενημέρωση του πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης.
Με την 428/09 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας τροποποιήθηκαν έργα του Δήμου που
προβλέπονταν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».Σε συνέχεια
αυτής εκδόθηκαν ανάλογες της Κ.Ε.Π. για έργα που χρηματοδοτούνται από το 45%
και 35% του προγράμματος και υιοθετούν τις προτάσεις του Δήμου Βέροιας, όπως
διαμορφώθηκαν με την πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έτσι προέκυψαν τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους ως και το αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης, με την
εγγραφή νέων επενδύσεων, την ενίσχυση εγκεκριμένων πιστώσεων, ως και την
διαγραφή επενδύσεων που για διάφορους λόγους δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν.

Πιο κάτω αναγράφονται αναλυτικά οι επερχόμενες τροποποιήσεις του ετησίου
προγράμματος της Δ/νσης .
4.- Διαγραφή από το πρόγραμμα επενδύσεων– με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- της επένδυσης:
4α . «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Ελιά» με εγκεκριμένη
πίστωση 120.959,00€.
4β . «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» με εγκεκριμένη
πίστωση 110.954,00€.
4γ. «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης από Πανόραμα έως δεξαμενή
Προφ. Ηλία Βέροια» με εγκεκριμένη πίστωση 196.000,00€.
4δ . «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» με εγκεκριμένη
πίστωση 30.000,00€.
4ε . «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος» με εγκεκριμένη
πίστωση 54.000,00€.
Το συνολικό ποσό των πιστώσεων των έργων που διαγράφονται ανέρχεται σε
511.913,00€.
5.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού- της επένδυσης:
«Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας» με εγκεκριμένη πίστωση από
τυπική κατανομή 45% του προγράμματος 65.000,00€, που βαρύνει τον ΚΑ …. Του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
6.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού- της επένδυσης:
«Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου» με εγκεκριμένη πίστωση από τυπική
κατανομή 45% του προγράμματος 32.826,00€, που βαρύνει τον ΚΑ …. Του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
7.- Μεταφέρεται το αποθεματικό 9111 ποσό 187.955,28€ και ενισχύει την πίστωση
Κ.Α. 30/7321.004 «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας», με ανάλογη
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
8.- Μεταφορά του αποθεματικού 9111 ποσού 46.000,00€ και δημιουργία νέων
πιστώσεων με Κ.Α. και με ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού, για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων για τα ενενηντάχρονα του Δήμου Βέροιας. Συμμετοχή
του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νεολαία σε δράση» με ποσό 3.000,00€
από Ιδια έσοδα.
9.- Μεταφορά του αποθεματικού με Κ.Α. 9111, ποσού 100.000,00€ για την ενίσχυση
του Κ.Α. 40/7421 «Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως» με ανάλογη τροποποίηση
του Τεχνικού Προγράμματος.
10.- Απεντάσσονται τα ακόλουθα έργα με Κ.Α.:
1. 30/7321.005 «ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» με
πίστωση 110.954,00€.
2. 30/7321.007 «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Ελιά»
με πίστωση 120.954,00€.
3. 30/7326.014 «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης από Πανόραμα
έως δεξαμενλη Πρ. Ηλία – Βέροια», με πίστωση 196.000,00€.

4. 30/7411.003 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος»,
με πίστωση 54.000,00€.
5. 30/7411.002 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» με
πίστωση 30.000,00€.
6. 30/7321.009 «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Καλλιθέας» με πίστωση
120.954,00€.
7. 30/7323.015 «Διάνοιξη οδών Στρατού Παυσανίου» με πίστωση
300.000,00€.
8. 30/7323.015 «Διάνοιξη οδού Ερμού» με πίστωση 200.000,00€.
9. 30/7326.022 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κ. Βερμίου
(Σελίου) με πίστωση 300.000,00€.
10. 30/7326.007 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας
με πίστωση 186.000,00€.
11. 30/7326.024 «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου υδρευσης Μ.Σάντας από
τον Οικισμό Λευκόπετρας» ποσό 10.000,00 ( ΕΣΟΔΑ ΣΑΤΑ)
12. 30/7411.006 «Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και OΠAAX»
ποσό 50.000,00 ευρώ(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) και 1)Δημιουργεί τα παρακάτω νέα έργα με
Κ.Α:
Α. 30/7331.007 «Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξεινου Λέσχης Βέροιας» με
πίστωση 65.000,00 ευρώ
Β. 30/7323.042 «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλλιπουπόλεως» με πίστωση
100.000,00 ευρώ
Γ. 30/7112.002 «Αγορά ακινήτου για την στέγαση πολιτιστικού κέντρου
Καλιθέας» με πίστωση 120.954,00 ευρώ
Δ. 30/7323.043 «Ολοκλήρωση εργασιών εισόδου από οδό Πιερίων συμβολής
οδού Μανδηλαρά εως συμβολή οδού Κουντουριώτη» με πίστωση 200.000,00 ευρώ
Ε. 30/7323.044 «Διάνοιξη οδών Στρατού –τμήμα Πλουτάρχου και οδών 8ης
Συνοικίας με πίστωση 200.000,00 ευρώ
ΣΤ. 20/7132.003 «Προμήθεια μικρού απορριματοφόρου» με πίστωση
32.826,00 ευρώ
Ζ. 30/7326.034 «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» με
πίστωση 185.609,84 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ)
Η. 30/7326.035 «Κατασκευή δικτύου υδρευσης στο Δ.Δ Κ.Βερμίου (ΣΕΛΙ) Β
φάση» με πίστωση 300.000,00 ευρώ
Θ. 30/7326.036 «Κατασκευή δικτύων υδρευσης Δ.Δ Αγίας Βαρβάρας Α
φάση» με πίστωση 186.000,00 ευρώ
Κ. 30/7411.012 «Μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα εργα» με πίστωση
50.000,00 ευρώ (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).
Ι. 00/1314.001 «Επιχορηγήσεις προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ»
2) Ενισχύει τους Κ.Α: α) 30/7411.005 «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη & μελέτη
στάθμευσης Βέροιας» με ποσό 45.000,00 ευρώ και β) 30/7326.021 «Εξωτερικός
αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια(ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ)» με ποσό 212.000,00
ευρώ.
3) Μεταφέρει από τον Κ.Α 30/7321.007 «Κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων κάτω από την Εληά» ποσό 5,00 ευρώ στο αποθεματικό για λογιστική
τακτοποίηση.
11.Απεντάσσονται τα παρακάτω έργα του ΘΗΣΕΑ, με συνολικό ποσό
1.618.862,00€
1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑ
02.30.7321.005)
Προενταγμένο με πίστωση 110,954.00 €, απένταξη διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
μελέτη.

2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΗΑ
(ΚΑ 02.30.7321.007)
Προενταγμένο με πίστωση 120,954.00 € ,απένταξη διότι εχει προταθεί η κατασκευή
κλειστού γυμναστηρίου από τον ΟΣΚ
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΩΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡ. ΗΛΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ (ΚΑ 02.30.7326.014)
Προενταγμένο με πίστωση 196,000.00 €, απένταξη διοτι εχει προταθεί από την
ΔΕΥΑΒ στο ΕΣΠΑ για υλοποίηση.
4.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(ΚΑ02.30.7411.003)
Προενταγμένο με πίστωση 54,000.00 €, απένταξη διότι θα εκτελεστεί η μελέτη από
τη ΔΕΥΑΒ
5. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
(ΚΑ02.30.7411.002)
Προενταγμένο με πίστωση 30,000.00 € απένταξη διότι θα εκτελεστεί η μελέτη από τη
ΔΕΥΑΒ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΙΘΕΑΣ (ΚΑ 02.30.7321.009)
Προενταγμένο με πίστωση 120,954.00 € απένταξη διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
μελέτη.
7. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ (ΚΑ 02.30.7323.020)
Προενταγμένο με πίστωση 300,000.00 € απένταξη διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
μελέτη.
8. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ (ΚΑ 02.30.7323.015)
Προενταγμένο με πίστωση 200,000.00 € απένταξη διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
μελέτη
9.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. Κ ΒΕΡΜΙΟΥ(ΣΕΛΙΟΥ) (ΚΑ
02.30.7326.022)
Προενταγμένο με πίστωση 300,000.00 € απένταξη διότι θα εκτελεστεί πρώτα η
ύδρευση
10..ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)(ΚΑ
02.30.7326.007)
Προενταγμένο με πίστωση 186,000.00 € απένταξη διότι θα εκτελεστεί πρώτα η
ύδρευση.
11. Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και ΟΠΑΑΧ (ΚΑ02.30.7411.006)
50,000.00 € ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ απένταξη διότι δεν θα εκτελεστεί το πρόγραμμα
12.Κατασκευή αντλιοστασίων έργου ύδρευσης Μικρής Σάντας από τον οικισμό
Λευκόπετρας (ΚΑ 02.30.7326.024)
Κατάργηση και μεταφορά πίστωσης 10,000.00 € ΣΑΤΑ στο συγκεντρωτικό έργο:
<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ>

Συνολικό ποσό απένταξης ΘΗΣΕΑ -1,618,862.00 €
(Εκπτώσεις παλαιοτέρων έργων ΘΗΣΕΑ -18,527.84)
Συνολικό ποσό απένταξης ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ -50,000.00 €
Συνολικό ποσό απένταξης ΣΑΤΑ -10,000.00 €
12.- Λόγω του ότι υπάρχουν τροποποιήσεις έργων του προγράμματος ΘΗΣΕΑ &
άλλων απαιτείται τροποποιήσεις τίτλων & πιστώσεων αλλά και δημιουργία των
παρακάτω νέων έργων στο πρόγραμμα 2009:
1. <Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης> ενταγμένο έργο
με ΚΑ 02.30.7411.005. Αλλαγή τίτλου σε :
<ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ>
Προενταγμένο με πίστωση 100,000.00 € απαιτήθηκε ενίσχυση +45,000.00 €. Μετά
από την τελευταία τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ η νέα πίστωση είναι 145,000.00€.
2, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ
(ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ) Προενταγμένο έργο με ΚΑ 02.30.7326.021 με πίστωση 210,000.00
€ απαιτήθηκε ενίσχυση +212,000.00 € και νέα πίστωση 422,000.00 €..
Μετά από την τελευταία τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ η νέα πίστωση είναι
422,000.00€.
Με την κατασκευή του έργου αυτού επιδιώκεται η σύνδεση μιας ολόκληρης
συνοικίας (Πανόραμα) με την μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).
3. < ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ > Νέο έργο.
Το έργο αυτό απαιτείται προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την
επίλυση του προβλήματος στεγανότητας του κτιρίου.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 65,000.00 €.
4. < ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ > Νέο έργο.
Το έργο αυτό απαιτείται προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες διάνοιξεων
κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 100,000.00 €.
5. < ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΙΘΕΑΣ>
Νέο έργο.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 120,954.00 €.
6. <ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ> Νέο έργο.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 200,000.00 €.
7. <ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 8Ης
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ> Νέο έργο.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 200,000.00 €.
8.< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ > Νέο έργο.
Η προμήθεια αυτή απαιτείται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της υπηρεσίας.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 32,826.00 €.

9. < ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ>
Νέο έργο.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ( κωδικός 37980-45%) νέα πίστωση
105,453.84 €.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ( κωδικός 37981-35%) νέα πίστωση
70,156.00 €.
Μεταφορά +10,000.00 €
ΣΑΤΑ από κατάργηση του έργου <Κατασκευή
αντλιοστασίων έργου ύδρευσης Μικρής Σάντας από τον οικισμό Λευκόπετρας>(ΚΑ
02.30.7326.024)
10,000.00 €
Το έργο αυτό απαιτείται προκειμένου να γίνει λειτουργικό παλαιότερο έργο με τίτλο
<εξωτερικός αγωγός ύδρευσης Μ. Σάντας>
Σύνολο πίστωσης 175,609.84 € ΘΗΣΕΑΣ + 10,000.00 ΣΑΤΑ = 185,609.84 €
10. <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ (ΣΕΛΙ)
ΦΑΣΗ> Νέο έργο.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 300,000.00 €.
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11. < ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α ΦΑΣΗ >
Νέο έργο.
Μετά από τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ νέα πίστωση 186,000.00 €.
12. < ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ> Νέο έργο.
Νέα πίστωση 50,000.00 € από έσοδα Δήμου. (κατάργηση του <Μελέτες για τα
προγράμματα LEAEDER και ΟΠΑΑΧ (ΚΑ02.30.7411.006)> και μεταφορά
πίστωσης).
Συνολικό ποσό νέων έργων ΘΗΣΕΑ 1,637,389.84 €
Συνολικό ποσό νέων έργων ΣΑΤΑ 10,000.00 €
Συνολικό ποσό νέων έργων ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 50,000.00 €
Προς ενίσχυση των παραπάνω έργων αλλά και για τη δημιουργία των νέων έργων
χρησιμοποιούνται τα ποσά των απενταγμένων έργων, τα ποσά των μειωμένων
προϋπολογισμών καθώς και υπόλοιπα ποσά εκπτώσεων από παλαιότερα έργα
ΘΗΣΕΑ.
13.- Ενίσχυση πίστωσης του έργου :
«Συντήρηση – Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων », (Κ.Α. 30/7333.005), με
ποσό 1.000,00 €
Το ποσό θα διατεθεί από το έργο :
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Καλίγκα», (Κ.Α. 30/7323.007)
14.- Δημιουργία πίστωσης 30.000,00 € , για το έργο :
«Ασφαλτόστρωση οδών πόλης και Τ.Δ.»
Η παραπάνω πίστωση θα διατεθεί από τα έργα :
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Καλίγκα», (Κ.Α. 30/7323.007), 20.185,00 €

«Ασφαλτόστρωση οδών πόλης», (Κ.Α. 30/7323.010) , 9.815,00 €

15.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως» , ποσό 259.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7323.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κάτω Βέρμιο», 15.000,00 €

ΚΑ : 30/7323.026 «Κατασκευή σταμπωτού ασφαλτοτάπητα οδού Κεντρικής»,
30.000,00 €
ΚΑ : 30/7321.010 «Αποπεράτωση γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Κάτω Βερμίου»
30.000,00 €
ΚΑ : 30/7321.001 «Μετεγκατάσταση και συντήρηση γκαράζ Δήμου Βέροιας»
30.000,00 €
ΚΑ : 30/7326.018 «Διαμόρφωση πίστας Μότο Κρος», 19.000,00 €
ΚΑ : 30/7321.002 «Κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών στο Σέλι», 15.000,00 €
ΚΑ : 30/7326.027
«Ανάπλαση χώρου μεταξύ των δύο πηγών οικισμού
Λευκόπετρας», 5.000,00 €
ΚΑ : 30/7323.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κομνήνιο», 15.000,00 €
Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ : 100.000,00€
«Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως» , ποσό 259.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7323.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κάτω Βέρμιο», 15.000,00 €

ΚΑ : 30/7323.026 «Κατασκευή σταμπωτού ασφαλτοτάπητα οδού Κεντρικής»,
30.000,00 €
ΚΑ : 30/7321.010 «Αποπεράτωση γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Κάτω Βερμίου»
30.000,00 €
ΚΑ : 30/7321.001 «Μετεγκατάσταση και συντήρηση γκαράζ Δήμου Βέροιας»
30.000,00 €
ΚΑ : 30/7326.018 «Διαμόρφωση πίστας Μότο Κρος», 19.000,00 €
ΚΑ : 30/7321.002 «Κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών στο Σέλι», 15.000,00 €
ΚΑ : 30/7326.004 «Διαμόρφωση και ανάδειξη πηγών Λευκόπετρας», 5.000,00 €
ΚΑ : 30/7323.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κομνήνιο», 15.000,00 €
Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ : 100.000,00€
16.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου,
του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Βέροιας » , ποσό
45.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7411.001 «Μελέτη γέφυρας σύνδεσης Προφήτη Ηλία με Προμηθέα»,
10.000,00 €
ΚΑ : 40/7413.001 «Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη
εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων», 5.000,00 €
ΚΑ : 40/7413.003
«Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Π.Ε. 23, Π.Ε. 24 και Π.Ε. 14 πόλης
Βέροιας», 30.000,00 €
«Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου,
του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Βέροιας » , ποσό
45.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7411.001 «Μελέτη γέφυρας σύνδεσης Προφήτη Ηλία με Προμηθέα»,
10.000,00 €
ΚΑ : 40/7413.012 «Σύνταξη πράξης εφαρμογής στη Ράχη», 5.000,00 €

ΚΑ : 40/7413.003
«Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Π.Ε. 23, Π.Ε. 24 και Π.Ε. 14 πόλης
Βέροιας», 30.000,00 €
17.- Ενίσχυση πίστωσης του έργου:
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πόλης συνοικιών και Τ.Δ. » (Κ.Α. 20/7135.001)
, ποσό 15.000,00 €
Τα χρήματα θα μεταφερθούν από :
ΚΑ : 20/735.006 «Ανακατασκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού»
18.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Προμήθεια δύο (2) φυλακίων σχολικών φυλάκων » , ποσό 10.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7323.028 «Ανάπλαση οδού από θεραπευτήριο ΔΕΡΡΕ έως είσοδο
Λαζοχώρι», 5.000,00 €
ΚΑ : 30/7326.004 «Διαμόρφωση και ανάδειξη πηγών Λευκόπετρας», 5.000,00 €
19.- Ενίσχυση πίστωσης :
«Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων » (Κ.Α. 30/7331.001) , ποσό 3.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 40/7425.001 «Δαπάνες για εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων έργων»
20.- Ενίσχυση πίστωσης :
«Συντήρηση Σχολικών κτιρίων » (Κ.Α. 30/7331.002) , ποσό 70.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
Αποθεματικό : 50.000,00 €
ΚΑ : 30/7323.011 «Διάνοιξη ασφαλτόστρωση οδού από σχολή Αστυφυλάκων έως
Καλογριά», 20.000,00 €
21.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ στο 1ο Δημοτικό Βέροιας» , ποσό 25.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7326.024 «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου ύδρευσης Μικρής Σάντας από
τον οικισμό Λευκόπετρας», 5.000,00 €
ΚΑ : 30/7323.002 «Διάνοιξη οδού Βελισσαρίου», 20.000,00 €
22.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Κατασκευή θερμοκηπίου στο ΕΠΑΣ» , ποσό 9.550,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7326.026 «Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στο χώρο Μ.Σ. Ταγαροχωρίου»,
5.000,00 €
ΚΑ : 30/7322.004 «Διαμόρφωση νησίδας οδού Θεσ/νίκης», 4.550,00 €
23.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Προμήθεια δύο (2) μοτοσικλετών για την Δημοτική Αστυνομία» , ποσό 7.000,00 €
Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 30/7131.002 «Προμήθεια τεντών για φορτηγά του Δήμου», 7.000,00 €
24.- Δημιουργία έργου & πίστωσης :
«Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη συγκροτήματος πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων και
εκθεσιακού χώρου στη σχολή Μηχανικών χωροταξίας στη Βέροια» , ποσό 45.000,00 €

Σε βάρος των παρακάτω έργων :
ΚΑ : 40/7413.002 «Σύνταξη μελέτης τροποποίησης ΖΟΕ», 8.000,00 €

ΚΑ : 40/7413.005 «Σύνταξη πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 756 Εργοχωρίου»,
20.000,00 €
ΚΑ : 40/7413.011
«Πολεοδόμηση γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη
εφαρμογής Κ. Βερμίου», 10.000,00 €
ΚΑ : 40/7413.012 «Πράξη εφαρμογής στη Ράχη», 5.000,00 €
ΚΑ : 40/7425.001 «Δαπάνες για εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών
έργων», 2.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης
«Χρεωλύσια δανείων προς το Τ.Π. & Δανείων»
Στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης περιλαμβάνεται ο κωδικός
00/6526.001 «Χρεωλύσια δανείων προς το Τ.Π. & Δανείων» με ποσό 20.000,00€.
Η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών και
απαιτείται η ενίσχυσή της.
Από το αποθεματικό μεταφέρεται ποσό 15.000,00€ και ενισχύεται η πίστωση της
λειτουργικής δαπάνης κατά το ίδιο ποσό ,που συνολικά γίνεται 35.000,00€.
Ενημερώνεται ο αντίστοιχος πίνακας λειτουργικών δαπανών της Δ/σης με την
συνολική νέα πίστωση.
Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης
«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού»
Στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης περιλαμβάνεται ο κωδικός 00/6222
«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» με ποσό 40.000,00€.
Η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών και
απαιτείται η ενίσχυσή της.
Από το αποθεματικό μεταφέρεται ποσό 20.000,00€ και ενισχύεται η πίστωση της
λειτουργικής δαπάνης κατά το ίδιο ποσό ,που συνολικά γίνεται 60.000,00€.
Ενημερώνεται ο αντίστοιχος πίνακας λειτουργικών δαπανών της Δ/σης με την
συνολική νέα πίστωση.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη της
Δ/νσης «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων»
Στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης περιλαμβάνεται ο κωδικός 50/6422
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων» με ποσό
1.000,00€.
Η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών και
απαιτείται η ενίσχυσή της.
Από το αποθεματικό μεταφέρεται ποσό 2.000,00€ και ενισχύεται η πίστωση της
λειτουργικής δαπάνης κατά το ίδιο ποσό ,που συνολικά γίνεται 3.000,00€.
Ενημερώνεται ο αντίστοιχος πίνακας λειτουργικών δαπανών της Δ/σης με την
συνολική νέα πίστωση.

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.
Σκουμπόπουλος: Δεν θα ψηφίσουμε την τροποποίηση σε ό,τι αφορά την
ανάθεση στην ΚΕΠΑ και την τροποποίηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τις τροποποιήσεις του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική
έκθεση εκτός από αυτές που αφορούν την ανάθεση στην ΚΕΠΑ και την τροποποίηση
του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης σε ό,τι αφορά την ανάθεση στην ΚΕΠΑ και την τροποποίηση
του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 28-8-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου.
2.- Την αριθ. 265/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του Δήμου έτους 2009.
3.- 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.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- 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.- Ομόφωνα: Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
μελέτης «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» με το ποσό των € 8.000,00.
2.- Ομόφωνα: Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της δράσης «Προμήθεια
Πολυμηχανήματος» με ΚΑ 30/7131.005 και ποσό € 120.000,00.
3.- Ομόφωνα: Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική
δαπάνη της Δ/νσης με Κ.Α. 30/6262.003 και τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων» με
ποσό € 5.000,00 και τη μείωση της πίστωσης με Κ.Α. 30.6262.001 και τίτλο
«Συντήρηση –επισκευή διαιρουμένων κλιματιστικών μονάδων» κατά 5.000,00€.
Γίνεται αντίστοιχη ενημέρωση του πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης.
4.- Κατά Πλειοψηφία: Τη διαγραφή από το πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω
επενδύσεων, συνολικού ποσού 511.913,00€.

- «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Ελιά» με εγκεκριμένη
πίστωση 120.959,00€.
- «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» με εγκεκριμένη πίστωση
110.954,00€.
- «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης από Πανόραμα έως δεξαμενή Προφ.
Ηλία Βέροια» με εγκεκριμένη πίστωση 196.000,00€.
- «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» με εγκεκριμένη πίστωση
30.000,00€.
- «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος» με εγκεκριμένη
πίστωση 54.000,00€.
5.- Κατά Πλειοψηφία: Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της επένδυσης
«Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας» με ΚΑ 30/7331.007 και ποσό
€ 65.000,00.
6.- Κατά Πλειοψηφία: Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της επένδυσης
«Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου» με ΚΑ 20/7132.003 και ποσό €
32.826,00.
7.- Ομόφωνα: Τη μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 187.955,28€ και την
ενίσχυση της πίστωση Κ.Α. 30/7321.004 «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου
Βέροιας».
8.- Τη μεταφορά από το αποθεματικό συνολικού ποσού 46.000,00€ και τη δημιουργία
των παρακάτω νέων πιστώσεων, ως εξής:
- Κατά Πλειοψηφία: Με Κ.Α. 00/6434.006 και τίτλο «Διοργάνωση
εκδηλώσεων για τα ενενηντάχρονα του Δήμου Βέροιας», με ποσό € 43.000,00.
- Ομόφωνα: Με Κ.Α. 00/6434.007 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Νεολαία σε δράση’», με ποσό € 3.000,00.
9.- Ομόφωνα: Τη μεταφορά από το αποθεματικό, ποσού 100.000,00€ για την
ενίσχυση του Κ.Α. 40/7421 «Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως».
10.- Κατά Πλειοψηφία: Απεντάσσονται τα ακόλουθα έργα με Κ.Α.:
- 30/7321.005 «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» με πίστωση
110.954,00€.
- 30/7321.007 «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Ελιά» με
πίστωση 120.954,00€.
- 30/7326.014 «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης από Πανόραμα έως
δεξαμενλη Πρ. Ηλία – Βέροια», με πίστωση 196.000,00€.
- 30/7411.003 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος», με
πίστωση 54.000,00€.
- 30/7411.002 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» με πίστωση
30.000,00€.
- 30/7321.009 «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Καλλιθέας» με πίστωση
120.954,00€.
- 30/7323.015 «Διάνοιξη οδών Στρατού Παυσανίου» με πίστωση 300.000,00€.
- 30/7323.015 «Διάνοιξη οδού Ερμού» με πίστωση 200.000,00€.
- 30/7326.022 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κ. Βερμίου (Σελίου) με
πίστωση 300.000,00€.
- 30/7326.007 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας με
πίστωση 186.000,00€.
- 30/7326.024 «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου υδρευσης Μ.Σάντας από τον
Οικισμό Λευκόπετρας» ποσό 10.000,00 ( ΕΣΟΔΑ ΣΑΤΑ)
- 30/7411.006 «Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και OΠAAX» ποσό
50.000,00 ευρώ(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).

11.- Κατά Πλειοψηφία: Δημιουργεί τα παρακάτω νέα έργα, ως εξής:
- Με Κ.Α. 30/7131.007 «Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξεινου Λέσχης Βέροιας» με
πίστωση 65.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7323.042 «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλλιπουπόλεως» με πίστωση
100.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7112.002 «Αγορά ακινήτου για την στέγαση πολιτιστικού κέντρου
Καλιθέας» με πίστωση 120.954,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7323.043 «Ολοκλήρωση εργασιών εισόδου από οδό Πιερίων συμβολής
οδού Μανδηλαρά εως συμβολή οδού Κουντουριώτη» με πίστωση 200.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7323.044 «Διάνοιξη οδών Στρατού –τμήμα Πλουτάρχου και οδών 8ης
Συνοικίας με πίστωση 200.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 20/7132.003 «Προμήθεια μικρού απορριματοφόρου» με πίστωση
32.826,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7326.037 «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» με
πίστωση 185.609,84 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ)
- Με Κ.Α. 30/7326.038 «Κατασκευή δικτύου υδρευσης στο Δ.Δ Κ.Βερμίου (ΣΕΛΙ) Β
φάση» με πίστωση 300.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7326.039 «Κατασκευή δικτύων υδρευσης Δ.Δ Αγίας Βαρβάρας Α
φάση» με πίστωση 186.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7411.012 «Μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα εργα» με πίστωση
50.000,00 ευρώ (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).
Ι. 00/1314.001 «Επιχορηγήσεις προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ»
12.- Κατά Πλειοψηφία: Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
α) 30/7411.005 «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη & μελέτη στάθμευσης Βέροιας» με ποσό
45.000,00 ευρώ.
β)
30/7326.021
«Εξωτερικός
αγωγός
αποχέτευσης
ΠανόραμαΓιοτζαλίκια(ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ)» με ποσό 212.000,00 ευρώ.
13.- Κατά Πλειοψηφία: Μεταφέρει από την πίστωση με Κ.Α 30/7321.007
«Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Εληά» ποσό 5,00 ευρώ στο
αποθεματικό για λογιστική τακτοποίηση.
14.- Την απένταξη των παρακάτω έργων του ΘΗΣΕΑ, με συνολικό ποσό
1.618.862,00€:
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑ
02.30.7321.005)
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΗΑ
(ΚΑ 02.30.7321.007).
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡ. ΗΛΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ (ΚΑ 02.30.7326.014)
- ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(ΚΑ02.30.7411.003)
- ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
(ΚΑ02.30.7411.002)
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΙΘΕΑΣ (ΚΑ 02.30.7321.009)
- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ (ΚΑ 02.30.7323.020)
- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ (ΚΑ 02.30.7323.015)
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. Κ ΒΕΡΜΙΟΥ(ΣΕΛΙΟΥ)
(ΚΑ 02.30.7326.022)
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)(ΚΑ
02.30.7326.007)
- Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και ΟΠΑΑΧ (ΚΑ02.30.7411.006)
- Κατασκευή αντλιοστασίων έργου ύδρευσης Μικρής Σάντας από τον οικισμό
Λευκόπετρας (ΚΑ 02.30.7326.024).

(Κατάργηση και μεταφορά πίστωσης 10,000.00 € ΣΑΤΑ στο συγκεντρωτικό έργο:
<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ>).
15.- Κατά Πλειοψηφία: Τη δημιουργία των παρακάτω νέων έργων στο πρόγραμμα
2009:
- Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης ενταγμένο έργο με
ΚΑ 02.30.7411.005. Αλλαγή τίτλου σε : ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ &
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με πίστωση
65,000.00 €.
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ με πίστωση
100,000.00 €.
- ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΛΙΘΕΑΣ με πίστωση 120,954.00 €.
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ με πίστωση
200,000.00 €.
- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 8Ης
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ με πίστωση 200,000.00 €.
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ με πίστωση 32,826.00 €.
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ (ΣΕΛΙ) Β ΦΑΣΗ
με πίστωση 300,000.00 €.
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α ΦΑΣΗ με
πίστωση 186,000.00 €.
- ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ με πίστωση 50,000.00 €
15.Ομόφωνα: Την ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Συντήρηση –
Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων », (Κ.Α. 30/7333.005), με ποσό 1.000,00 €
14.- Ομόφωνα: Δημιουργία πίστωσης ποσού 30.000,00€ για το έργο
«Ασφαλτόστρωση οδών πόλης και Τ.Δ.».
15.- Κατά Πλειοψηφία: Τη δημιουργία έργου & πίστωσης με τίτλο «Ολοκλήρωση
εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως», με ποσό 259.000,00 €.
16.- Κατά Πλειοψηφία: Την ενίσχυσης της πίστωσης με Κ.Α. 30/7326.021
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ
(ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ) με ποσό 212,000.00 €
17.- Ομόφωνα: Τη μείωση των πιστώσεων των παρακάτω νέων έργων, ως εξής:
- Με ΚΑ : 30/7323.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κάτω Βέρμιο», κατά
15.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7323.026 «Κατασκευή σταμπωτού ασφαλτοτάπητα οδού Κεντρικής»,
κατά 30.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7321.010 «Αποπεράτωση γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Κάτω Βερμίου»
κατά 30.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7321.001 «Μετεγκατάσταση και συντήρηση γκαράζ Δήμου Βέροιας»
κατά 30.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7326.018 «Διαμόρφωση πίστας Μότο Κρος», κατά 19.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7321.002 «Κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών στο Σέλι», κατά 15.000,00 €

- Με ΚΑ : 30/7326.027 «Ανάπλαση χώρου μεταξύ των δύο πηγών οικισμού
Λευκόπετρας», κατά 5.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7323.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κομνήνιο», κατά
15.000,00 €
18.- Ομόφωνα: Τη δημιουργία έργου & πίστωσης με τίτλο «Οριστική αρχιτεκτονική
μελέτη κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου, του τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Βέροιας », με ποσό 45.000,00 €
19.- Ομόφωνα: Τη μείωση των πιστώσεων των παρακάτω έργων, ως εξής:

- Με ΚΑ : 30/7411.001 «Μελέτη γέφυρας σύνδεσης Προφήτη Ηλία με Προμηθέα»,
κατά 10.000,00 €
- Με ΚΑ : 40/7413.001 «Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και
πράξη εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων», 5.000,00 €
- Με ΚΑ : 40/7413.003 «Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Π.Ε. 23, Π.Ε. 24 και Π.Ε. 14 πόλης
Βέροιας», 30.000,00 €
18.- Ομόφωνα: Την ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού πόλης συνοικιών και Τ.Δ. » (Κ.Α. 20/7135.001), με ποσό 15.000,00 €
20.- Ομόφωνα: Τη μείωση της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 20/735.006
«Ανακατασκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού» κατά € 15.000,00.
21.- Ομόφωνα: Τη δημιουργία του έργου & πίστωσης «Προμήθεια δύο (2) φυλακίων
σχολικών φυλάκων », με Κ.Α. 30/7321.021 και ποσό 10.000,00 €.
22.- Τη μείωση των πιστώσεων των παρακάτω έργων, ως εξής:
- Με ΚΑ : 30/7323.028 «Ανάπλαση οδού από θεραπευτήριο ΔΕΡΡΕ έως είσοδο
Λαζοχώρι», κατά 5.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7326.004 «Διαμόρφωση και ανάδειξη πηγών Λευκόπετρας», κατά 5.000,00 €

23.- Ομόφωνα: Την ενίσχυση της πίστωσης :«Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων» (Κ.Α.
30/7331.001) , με ποσό 3.000,00 €
24.- Ομόφωνα: Τα μείωση της πίστωσης με ΚΑ : 40/7425.001 «Δαπάνες για
εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων έργων» κατά € 3.000,00.
25.- Ομόφωνα: Την ενίσχυση της πίστωσης :«Συντήρηση Σχολικών κτιρίων » (Κ.Α.
30/7331.002), με ποσό 70.000,00 €
26.- Ομόφωνα: Τη μείωση της πίστωσης με ΚΑ : 30/7323.011 «Διάνοιξη
ασφαλτόστρωση οδού από σχολή Αστυφυλάκων έως Καλογριά», κατά 20.000,00 €
27.- Ομόφωνα: Τη δημιουργία του έργου & πίστωσης :«Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ
στο 1ο Δημοτικό Βέροιας», με ποσό 25.000,00 €
28.- Ομόφωνα: Τη μείωση των πιστώσεων των παρακάτω νέων έργων, ως εξής:
- Με ΚΑ : 30/7326.024 «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου ύδρευσης Μικρής Σάντας
από τον οικισμό Λευκόπετρας», κατά 5.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7323.002 «Διάνοιξη οδού Βελισσαρίου», κατά 20.000,00 €
29.- Ομόφωνα: Τη δημιουργία έργου & πίστωσης :«Κατασκευή θερμοκηπίου στο
ΕΠΑΣ», με ποσό 9.550,00 €
30.- Ομόφωνα: Τη μείωση των πιστώσεων των παρακάτω έργων, ως εξής:
- Με ΚΑ : 30/7326.026 «Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στο χώρο Μ.Σ. Ταγαροχωρίου»,
κατά 5.000,00 €
- Με ΚΑ : 30/7322.004 «Διαμόρφωση νησίδας οδού Θεσ/νίκης», κατά 4.550,00 €
31.- Ομόφωνα: Τη δημιουργία έργου & πίστωσης :«Προμήθεια δύο (2) μοτοσικλετών
για την Δημοτική Αστυνομία», με ποσό 7.000,00 €
32.- Ομόφωνα: Τη μείωση της πίστωσης του έργου «Προμήθεια τεντών για φορτηγά
του Δήμου» με ΚΑ : 30/7131.002, κατά 7.000,00 €
33.- Ομόφωνα: Τη δημιουργία έργου & πίστωσης :«Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη
συγκροτήματος πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων και εκθεσιακού χώρου στη σχολή
Μηχανικών χωροταξίας στη Βέροια», με ποσό 45.000,00 €
34.- Ομόφωνα: Τη μείωση των πιστώσεων των παρακάτω έργων :
- Με ΚΑ : 40/7413.002 «Σύνταξη μελέτης τροποποίησης ΖΟΕ», κατά 8.000,00 €
- Με ΚΑ : 40/7413.005 «Σύνταξη πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 756 Εργοχωρίου»,
κατά 20.000,00 €

- Με ΚΑ : 40/7413.011 «Πολεοδόμηση γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη
εφαρμογής Κ. Βερμίου», κατά 10.000,00 €
- Με ΚΑ : 40/7413.012 «Πράξη εφαρμογής στη Ράχη», κατά 5.000,00 €
- Με ΚΑ: 40/7425.001
«Δαπάνες για εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων
πολεοδομικών έργων», κατά 2.000,00 €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:
Ομόφωνα:
1.- Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική
δαπάνη της Δ/νσης «Χρεωλύσια δανείων προς το Τ.Π. & Δανείων», με ποσό ε
15.000,00.
2.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη
της Δ/νσης «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» με
ποσό € 20.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ομόφωνα: Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη
λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινουμένων υπαλλήλων», με ποσό € 2.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 468 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

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

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

