ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 477/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου έτους 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
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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 το από 27-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, στον προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου έτους 2009, περιλαμβάνονται τα παρακάτω έργα από το πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ», ΣΑΤΑ και από εσοδα του Δήμου, για τα οποία το Τεχνικό
Τμήμα του Δήμου ζητά την απένταξή τους, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης
τους , με Κ.Α:
1. 30/7321.005 « Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» με
πίστωση 110.954,00 ευρώ
2. 30/7321.007 «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Εληά» με
πίστωση 120.954,00 ευρώ
3. 30/7326.014 «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών υδρευσης από Πανόραμα
εως δεξαμενή Πρ.Ηλία –Βέροια» με πίστωση 196.000,00 ευρώ
4. 30/7411.003 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος» με
πίστωση 54.000,00 ευρώ
5. 30/7411.002 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» με
πίστωση 30.000,00 ευρώ
6. 30/7321.009 «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Καλιθέας» με πίστωση
120.954,00 ευρώ
7. 30/7323.020 «Διάνοιξη οδών Στρατού Παυσανίου» με πίστωση 300.000,00
ευρώ
8. 30/7323.015 «Διάνοιξη οδού Ερμού» με πίστωση 200.000,00 ευρώ
9. 30/7326.022 «κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Κ.Βερμίου(Σελίου)
με πίστωση 300.000,00 ευρώ
10. 30/7326.007 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Αγίας Βαρβάρας
με πίστωση 186.000,00 ευρώ
11. 30/7411.006 «Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και OΠΑΑΧ» με
πίστωση 50.000,00 ευρώ από εσοδα του Δήμου.
12. 30/7326.024 «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου υδρευσης Μικρής Σάντας από τα
τον οικισμό Λευκόπετρας» με πίστωση 10.000,00 ευρώ από εσοδα ΣΑΤΑ .
Επίσης ζητά, λόγω τροποποίησης των έργων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑ»,
την αλλαγή τίτλου και ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Σύνταξη νέας
κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης» με Κ.Α 30/7411.005 και
πίστωση 100.000,00 ευρώ , καθώς και την δημιουργία νέων έργων.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει την τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού ως εξής :
Α. Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει τον Κ.Α 00.1314.001 «Επιχορηγήσεις
προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με ποσό18.527,84 ευρώ (υπόλοιπο ποσό από έργα
που εχουν ολοκληρωθεί).
Β. Στο σκέλος των εξόδων:
1) Αλλάζει τον τίτλο του έργου με Κ.Α 30/7411.005 από «Σύνταξη νέας
κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης» σε «Νέα κυκλοφοριακή
μελέτη & μελέτη στάθμευσης Βέροιας».
2) Μεταφέρει μέσω αποθεματικού ποσό 1.681.389,84ευρώ , από τους
παρακάτω Κ.Α (από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΥ) :
1. 30/7321.005 «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» ποσό
110.954,00 ευρώ
2. 30/7321.007 «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Εληάς» ποσό 120.954,00
ευρώ

3. 307326.014 «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών υδρευσης από Πανόραμα εως
Δεξαμενή Πρ.Ηλία-Βέροια» ποσό 196.000,00 ευρώ
4. 30/7411.003 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος» ποσό
54.000,00 ευρώ
5. 30/7411.002 «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» ποσό
30.000,00 ευρώ
6.
30/7321.009 «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Καλιθέας» ποσό 120.954,00
ευρώ
7. 30/7323.020 «Διάνοιξη οδών Στρατού Παυσανίου» ποσό 300.00,00 ευρώ
8. 30/7323.015 «Διάνοιξη οδού Ερμού» ποσό 200.000,00
9. 30/7326.022 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Κ.Βερμίου» ποσό
300.000,00 ευρώ
10. 30/7326.007 « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Αγίας Βαρβάρας»
ποσό 186.000,00 ευρώ
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
34.000,00 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 34.000,00
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.
.
Γ. Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Δ.Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2009
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Δεν εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις για τους ίδιους λόγους
που δεν ψηφίσαμε υπέρ της τροποποίησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ σε

προηγούμενη συνεδρίαση αλλά προτείναμε να παραμείνουν τα έργα ως έχουν με την
αριθ. 874/2004 ομόφωνη απόφασή μας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
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.- Το από 27-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 428/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Δήμου.
3.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2009 για την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων ποσού € 18.527,84
δημιουργία νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, εγγραφή νέων έργων, ενίσχυση
πιστώσεων έργων, κατάργηση έργων και αλλαγή τίτλου έργου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 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 Κατά Πλειοψηφία
Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωσης με Κ.Α 00.1314.001 και τίτλο
«Επιχορηγήσεις προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», με ποσό € 18.527,84 (υπόλοιπο ποσό
από έργα που έχουν ολοκληρωθεί).
2.- Στο σκέλος των εξόδων:
α) Διορθώνει τον τίτλο της πίστωσης με Κ.Α 30/7411.005 από «Σύνταξη νέας
κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης» σε «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη &
μελέτη στάθμευσης Βέροιας».
β) Μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111) συνολικό ποσό €
1.681.389,84 από τις παρακάτω πιστώσεις (από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ), ως εξής:
- Με Κ.Α. 30/7321.005 και τίτλο «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Ταγαροχωρίου» ποσό 110.954,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7321.007 και τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Εληάς»
ποσό 120.954,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 307326.014 και τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης από
Πανόραμα έως Δεξαμενή Πρ. Ηλία-Βέροια» ποσό 196.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7411.003 και τίτλο «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης
Πανοράματος» ποσό 54.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7411.002 και τίτλο «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης
Λαζοχωρίου» ποσό 30.000,00 ευρώ
- Με Κ.Α. 30/7321.009 και τίτλο «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Καλλιθέας»
ποσό 120.954,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7323.020 και τίτλο «Διάνοιξη οδών Στρατού Παυσανίου» ποσό
300.00,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7323.015 και τίτλο «Διάνοιξη οδού Ερμού» ποσό 200.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.022 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Κ.
Βερμίου»(Σελίου) ποσό 300.000,00 ευρώ.

- Με Κ.Α. 30/7326.007 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Αγίας
Βαρβάρας» ποσό 186.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7326.024 και τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου ύδρευσης
Μ.Σάντας από τον Οικισμό Λευκόπετρας» ποσό 10.000,00 ( ΕΣΟΔΑ ΣΑΤΑ).
- Με Κ.Α. 30/7411.006 και τίτλο «Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και
OΠAAX» ποσό 34.000,00 ευρώ(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).
γ) Δημιουργεί τις παρακάτω νέες πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 30/7331.007 και τίτλο «Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας»
με ποσό 65.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7323.042 και τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως» με
ποσό 100.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7112.002 και τίτλο «Αγορά ακινήτου για την στέγαση πολιτιστικού
κέντρου Καλιθέας» με ποσό 120.954,00 ευρώ.
- Με Κ.Α 30/7323.043 και τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών εισόδου από οδό Πιερίων
συμβολής οδού Μανδηλαρά εως συμβολή οδού Κουντουριώτη» με ποσό 200.000,00
ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7323.044 και τίτλο «Διάνοιξη οδών Στρατού –τμήμα Πλουτάρχου και
οδών 8ης Συνοικίας με ποσό 200.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 20/7132.003 και τίτλο «Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου» με ποσό
32.826,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7326.034 και τίτλο «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές
Λευκόπετρας» με ποσό 185.609,84 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ)
- Με Κ.Α. 30/7326.035 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Κ. Βερμίου
(ΣΕΛΙ) Β φάση» με ποσό 300.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7326.036 και τίτλο «Κατασκευή δικτύων υδρευσης Δ.Δ Αγίας
Βαρβάρας Α φάση» με ποσό 186.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7411.012 και τίτλο «Μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα έργα» με ποσό
34.000,00 ευρώ (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).
- Με Κ.Α. 00/1314.001 «Επιχορηγήσεις προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».
δ) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α 30/7411.005 και τίτλο «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη & μελέτη στάθμευσης
Βέροιας» με ποσό 45.000,00 ευρώ.
- Με Κ.Α. 30/7326.021 και τίτλο «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης ΠανόραμαΓιοτζαλίκια(ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ)» με ποσό 212.000,00 ευρώ.
ε) Μεταφέρει ποσό 5,00 ευρώ από την πίστωση με Κ.Α 30/7321.007 και τίτλο
«Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων κάτω από την Εληά» στο αποθεματικό για
λογιστική τακτοποίηση.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο κεφάλαιο 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
1) Τροποποιεί-διορθώνει τον τίτλο του έργου με α/α 93 από «Σύνταξη νέας
κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης στάθμευσης» σε «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη &
μελέτη στάθμευσης Βέροιας».
2) Μειώνει τις πιστώσεις των παρακάτω έργων, τα οποία καταργούνται, ως
εξής:
- Με α/α 9 και τίτλο «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Ταγαροχωρίου» κατά
110.954,00 ευρώ.
- Με α/α 11 και τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Εληάς» κατά
120.954,00 ευρώ.
- Με α/α 59 και τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης από Πανόραμα
έως Δεξαμενή Πρ. Ηλία-Βέροια» κατά 196.000,00 ευρώ.
- Με α/α 91 και τίτλο «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Πανοράματος»
κατά 54.000,00 ευρώ.

- Με α/α 90 και τίτλο «Μελέτη για εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης Λαζοχωρίου» κατά
30.000,00 ευρώ
- Με α/α 13 και τίτλο «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Καλλιθέας» κατά
120.954,00 ευρώ.
- Με α/α 35 και τίτλο «Διάνοιξη οδών Στρατού Παυσανίου» κατά 300.00,00 ευρώ.
- Με α/α 30 και τίτλο «Διάνοιξη οδού Ερμού» κατά 200.000,00.
- Με α/α 67 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Κ. Βερμίου» κατά
300.000,00 ευρώ.
- Με α/α 52 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ Αγίας Βαρβάρας»
κατά 186.000,00 ευρώ.
- Με α/α 69 και τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίων έργου υδρευσης Μ.Σάντας από τον
Οικισμό Λευκόπετρας» κατά 10.000,00 ( ΕΣΟΔΑ ΣΑΤΑ).
- Με α/α και τίτλο «Μελέτες για τα προγράμματα LEAEDER και OΠAAX» ποσό
34.000,00 ευρώ(ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).
3) Ενισχύει τις πιστώσεις των παρακάτω έργων, ως εξής:
- Με α/α 93 και τίτλο «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη & μελέτη στάθμευσης Βέροιας» με
ποσό 45.000,00 ευρώ.
- Με 66 και τίτλο «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια
(ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ)» με ποσό 212.000,00 ευρώ.
4) Γράφει τα παρακάτω νέα έργα, ως εξής:
- Με α/α 128 και τίτλο «Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας» με ποσό
65.000,00 ευρώ.
- Με α/α 129 και τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως» με ποσό
100.000,00 ευρώ.
- Με α/α 130 και τίτλο «Αγορά ακινήτου για την στέγαση πολιτιστικού κέντρου
Καλλιθέας» με ποσό 120.954,00 ευρώ.
- Με α/α 131 και τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών εισόδου από οδό Πιερίων συμβολής
οδού Μανδηλαρά εως συμβολή οδού Κουντουριώτη» με ποσό 200.000,00 ευρώ.
- Με α/α 132 και τίτλο «Διάνοιξη οδών Στρατού –τμήμα Πλουτάρχου και οδών 8ης
Συνοικίας» με ποσό 200.000,00 ευρώ.
- Με α/α 133 και τίτλο «Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου» με ποσό 32.826,00
ευρώ.
- Με α/α 134 και τίτλο «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» με
ποσό 185.609,84 ευρώ.
- Με α/α 135 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Κ.Βερμίου (ΣΕΛΙ) Β
φάση» με ποσό 300.000,00 ευρώ.
- Με α/α 136 και τίτλο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Δ Αγίας Βαρβάρας Α
φάση» με ποσό 186.000,00 ευρώ.
- Με α/α 137 και τίτλο «Μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα έργα» με ποσό 34.000,00
ευρώ (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).
Γ)Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 477 / 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 12/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

