ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 525/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Δήμου 2009.
Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 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 17-9-2009 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 25 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
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 17-9-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εγγραφή στους πίνακες του παραρτήματος των επενδύσεων :
1α. “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων
ΔΙΑΒΑΤΟΥ,
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ,
ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του
Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ”.
Με την αριθ. 517/2009 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με
την
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ( ΔΕΥΑΑΠ ) , η οποία και υπεγράφη, προκειμένου να
είναι δυνατή η “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος
Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των
δημοτικών διαμερισμάτων ΔΙΑΒΑΤΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του
Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ”, διότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει διαχειριστική
επάρκεια ,ώστε να είναι δυνατό να εμφανίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης
πράξης από το ΕΣΠΑ 2007- 2013.
Για το έργο έχει συνταχθεί η 59/2009 μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης
προϋπολογισμού 1.181.670,00 €. Η αίτηση έχει κατατεθεί από τον Δήμο Βέροιας για
χρηματοδότηση, στην ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή και αναμένεται η έγκριση της
χρηματοδότησης .
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.
1β. “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ,
ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”
Με την αριθ. 519/2009 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με
τον Δήμο Μακεδονίδος , προκειμένου να είναι δυνατή η “Προμήθεια, Εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου
Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ,
ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ” , διότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει διαχειριστική επάρκεια ,ώστε να είναι
δυνατό να εμφανίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης πράξης από το ΕΣΠΑ 20072013.
Για το έργο έχει συνταχθεί η 60/2009 μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης
προϋπολογισμού 2.351.500,00€. Στην μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και η
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και
Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων
διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ,
ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ”
Η αίτηση έχει κατατεθεί από τον Δήμο Βέροιας για χρηματοδότηση, στην ενδιάμεση
Διαχειριστική αρχή και αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης .

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.
2.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στην επένδυση :
2α .«Προμήθεια αναμεταδοτών για περιοχή Κουμαριάς, Καστανιάς, Σελίου,
Γεωργιανών»
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου μας στον πίνακα επενδύσεων της Δ/νσης
Τεχνικού, περιλαμβάνεται το έργο «Προμήθεια αναμεταδοτών για περιοχή
Κουμαριάς, Καστανιάς, Σελίου, Γεωργιανών», με εγκεκριμένη πίστωση 45.000,00€,
που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7326.011.
Επειδή μέρος των εργασιών του έργου είχε εκτελεστεί το παρελθόν έτος, μειώνεται
κατά 42.820,00€ η εγκεκριμένη πίστωση, γίνεται 2.180,00€ και τα υπόλοιπα χρήματα
διατίθενται για την κάλυψη πίστωσης άλλων νέων επενδύσεων.
2β. «Ανακακατασκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού» μειώνεται η
εγκεκριμένη πίστωση με Κ.Α. 20/7335.006 κατά 6.984,00 με σκοπό τη δημιουργία
νέας ισόποσης πίστωσης για την επισκευή συντριβανιού και αντλίας στο πάρκο
Εληάς.
3.-Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού- των έργων και προμηθειών:
3α . «Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών»
Μετά από απόφαση της διοίκησης τοποθετείται αναμεταδότης και στο Δ.Δ.
Γεωργιανών , του οποίου η δαπάνη ανέρχεται σε 15.000,00€.Δημιουργείται στον
τρέχοντα προϋπολογισμό νέος κωδικός, ο ΚΑ 30/7326.039 με εγκεκριμένη πίστωση
15.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης και τροποποιείται αναλόγως και το τεχνικό
πρόγραμμα.
Ενημερώνονται οι πίνακες του παραρτήματος.
3 β . «Προμήθεια τριών GSM MODEM για τις πινακίδες Τηλεματικής»
Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία επειδή η λειτουργία των πινακίδων της τηλεματικής
απαιτούσε προσωπικό για την αλλαγή των μηνυμάτων, ενώ με την τοποθέτηση τριών
GSM MODEM εξασφαλίζεται
η άμεση και χωρίς προσωπικό λειτουργία.
Δημιουργείται στον τρέχοντα προϋπολογισμό νέος κωδικός, ο ΚΑ 30/7326.040 με
εγκεκριμένη πίστωση 2.820,00€, για την κάλυψη της δαπάνης και τροποποιείται
αναλόγως και το τεχνικό πρόγραμμα.
Ενημερώνονται οι πίνακες του παραρτήματος.
3γ.- «Μετατόπιση και βελτίωση συστήματος ελέγχου πεζοδρόμων»
Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος προέκυψε η ανάγκη της μετατόπισης
της μία εισόδου στην οδό Βικέλα (μπροστά στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου), και
της τοποθέτησης φωτεινών λαμπτήρων σηματοδοσίας για τον έλεγχο της κίνησης της
βυθιζόμενης μπάρας και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας βυθιζόμενης μπάρας
από ελεύθερη είσοδο σε ελεγχόμενη.
Για την επένδυση αυτή δημιουργείται ο ΚΑ 30/7326.041 με εγκεκριμένη πίστωση
10.000,00€, που καλύπτει την δαπάνη του τίτλου «Μετατόπιση και βελτίωση
συστήματος ελέγχου πεζοδρόμων», οπότε τροποποιείται αναλόγως ο προϋπολογισμός
και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, όπως επίσης ο πίνακας επενδύσεων της Δ/νσης
και οι πίνακες του παραρτήματος –που εμφανίζουν τις επενδύσεις ανά πηγή
χρηματοδότησης και μέτρο του Ε.Π. του Δήμου-.
3δ .-«Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς»
Στα τοπικά διαμερίσματα είχε εγκατασταθεί το σύστημα αναμετάδοσης το έτος
2008. Η ετήσια συντήρησή του είναι απαραίτητη καθώς και η τοποθέτηση
αντικεραυνικών συστημάτων. Η δαπάνη υπολογίζεται στις 15.000,00€.

Για την κάλυψη της δαπάνης δημιουργείται ο ΚΑ 20/7335.007 με εγκεκριμένη
πίστωση 15.000,00€, που καλύπτει τον τίτλο, «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής
Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς» οπότε τροποποιείται αναλόγως ο προϋπολογισμός και το
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, όπως επίσης ο πίνακας επενδύσεων της Δ/νσης και οι
πίνακες του παραρτήματος –που εμφανίζουν τις επενδύσεις ανά πηγή
χρηματοδότησης και μέτρο του Ε.Π. του Δήμου.
3ε .- «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συντριβανιών
Δήμου Βέροιας»
Για την επένδυση αυτή δημιουργείται ο Κ.Α. 20/7335.008 με πίστωση 6.984,00 λόγω
της ανάγκης επισκευής εξειδικευμένων υλικών συντριβανιού και επισκευής της
αντλίας στο πάρκο Εληάς.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη :
1α .-«Έξοδα κίνησης»
Στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης είναι εγγεγραμμένη δαπάνη για έξοδα
κίνησης που βαρύνει τον ΚΑ 20/6041/002 με εγκεκριμένη πίστωση 38.000,00€.
Επειδή το υπάρχον ποσό δεν επαρκεί, ενισχύεται η πίστωση από το αποθεματικό με
20.000,00€ και γίνεται συνολικά 58.000,00€.
Ενημερώνεται ανάλογα ο πίνακας Α3 των λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης.
1β .- «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων»
Στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης είναι εγγεγραμμένη δαπάνη για έξοδα
κίνησης που βαρύνει τον ΚΑ 20/6422 με εγκεκριμένη πίστωση 2.000,00€.
Επειδή το υπάρχον ποσό δεν επαρκεί, ενισχύεται η πίστωση από το αποθεματικό με
160,00€ και γίνεται συνολικά 2.160,00€.
Ενημερώνεται ανάλογα ο πίνακας Α3 των λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης.
2.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
2α . «Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού»
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου μας στον πίνακα επενδύσεων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, περιλαμβάνεται το έργο «Αγορά τζίπ» με εγκεκριμένη πίστωση
8.000,00€, που βαρύνει τον ΚΑ 02.35.7132.001.
Η Δ/νση έκρινε ότι οι ανάγκες της σήμερα θα ικανοποιούνται καλύτερα αν
προμηθεύονταν ένα μικρό φορτηγό .
Έτσι είναι επιθυμητό να τροποποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και ακόλουθα ο
προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα με την διαγραφή της προμήθειας αυτής
και την εγγραφή νέας με τίτλο «Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού», που βαρύνει
ισόποσα τον ΚΑ 20/7132.004 του προϋπολογισμού του Δήμου ,με αντίστοιχη
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
1α.- « Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας» ,με
πίστωση 331.147,34€ από το αποθεματικό με ΚΑ 00/1319.005 «Επιχορήγηση
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας»
Με την αρ. 154.543/ΨΣ9637-Β/27-7-2009 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εντάχθηκε η πράξη με τίτλο Επέκταση
Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας ,στο Μέτρο 4.2. του

Επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία δεν
περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου. Για την συνέχιση της
διαδικασίας εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις
του ετήσιου προγράμματος δράσης.
Ενημερώνονται αναλόγως και οι αντίστοιχοι πίνακες του παραρτήματος.
1β .- «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ,υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών
διαδικασιών παρακολούθησης προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου»
Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου Βέροιας αλλά και για την
καλύτερη προβολή, παρακολούθηση και υποστήριξη προγραμμάτων αναπτυξιακού
χαρακτήρα του Δήμου ,κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση σε τρίτους της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ,υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών
διαδικασιών παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, ιδιαίτερα στους τομείς:
Ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας
Ιστοσελίδα Αντιδημαρχίας Αθλητισμού
Έργο: «Έξυπνος οικισμός»
Έργο: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών
υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Βέροιας»
Έργο: «Ψηφιακό Ευρυζωνικό Πάρκο»
Έρευνα για την ενοποίηση των υπαρχουσών ψηφιακών υποδομών
Για την δυνατότητα εκτέλεσης της πράξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη η
επένδυση στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου , και στον πίνακα επενδύσεων
της αντίστοιχης Δ/σης.
Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 45.000,00€.
Δημιουργείται για την χρηματοδότηση νέος κωδικός, ο ΚΑ 30/7326.042 με πίστωση
45.000,00€.
Για την εξεύρεση του ποσού μειώνεται η πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της
Δ/νσης «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας και το
Επιμελητήριο Ημαθίας »με πίστωση 180.000,00€, που βαρύνει τον Κ.Α.
02.00.6736.011, που γίνεται 135.000,00€.(ενημερώνονται αναλόγως οι πίνακες του
ετησίου προγράμματος δράσης)
2.- Εγγραφή στον πίνακα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης με ανάλογη
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου και των πινάκων του παραρτήματος
της ενέργειας:
2α .- «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση του Δήμου για την λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ στην Επιστήμη του Διαδικτύου στην πόλη της
Βέροιας»
Με την αριθ. 154/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί η
ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ στην πόλη της
Βέροιας, ,του οποίου η έγκριση δημοσιεύθηκε στις 22/7/2009 (ΦΕΚ 1479/Β), για το
διάστημα 2009-2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδρυτικού το ετήσιο –για ακαδημαϊκό έτος- κόστος
λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται στο ποσό των 100.000,00€ και θα καλυφθεί
από το Δήμο Βέροιας με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου, του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και του ΑΠΘ.
Για το τρέχον έτος 2009 η δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψή του ,θα ανέλθει στο
ύψος των 40.000,00€.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης η δαπάνη δεν περιλαμβάνεται και θα πρέπει να
εγγραφεί ,με ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

Εγγράφεται στον ανάλογο πίνακα της Δ/νσης η δαπάνη «Συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση του Δήμου για την λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΑΠΘ στην Επιστήμη του Διαδικτύου στην πόλη της Βέροιας» με
πίστωση 40.000,00€, που βαρύνει τον ΚΑ 00/6736.012.
3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών
του τίτλου:
3α «Εισφορά υπέρ συνδέσμου Καθαριότητας» και επί πλέον ποσό 11.621,72€, από το
αποθεματικό – Κ.Α 9111-του Δήμου .
Με το αριθ.189/10-6-2009 έγγραφό του ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης
Απορριμμάτων είχε ενημερώσει τον Δήμο Βέροιας για το σύνολο των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν για τον ΧΑΔΑ Μετοχίου.
Η έκτακτη συμμετοχή ,στο ποσοστό που αναλογούσε στο Δήμο Βέροιας, ανέρχονταν
στο ποσό των 77.849,00€.
Για την κάλυψη αυτής της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης, τροποποιήθηκε
αναλόγως το πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης και ο κωδικός ο Κ.Α.
00.6721 .
Εξ αιτίας της εκταμίευσης χρημάτων για την πιο πάνω έκτακτη εισφορά από τον ΚΑ
που προορίζονταν για την κάλυψη της συμμετοχής του Δήμου στον σύνδεσμο
,προέκυψε ανάγκη και νέας ενίσχυσης αυτού από το αποθεματικό, από το οποίο θα
καλυφθεί εκ νέου το ποσό που απαιτείται ,ήτοι 11.621,72€, και θα τροποποιηθεί και
με το νέο αυτό ποσό η συνολική λειτουργική δαπάνη στον αντίστοιχο πίνακα της
Δ/νσης.
3β - Στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης ενισχύεται επίσης ο τίτλος :
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» που βαρύνει τον Κ.Α 02.10.6634
με το ποσό των 5.000,00€.
Το πιο πάνω ποσό της ενίσχυσης προέρχεται από το αποθεματικό. Στον πίνακα
λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης το σύνολο της πίστωσης ανέρχεται σε 45.000,00€
4. Εγγραφή στους πίνακες του παραρτήματος των επενδύσεων:
4α . «Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Κοινωνίας των
Πολιτών του Δήμου Βέροιας σε Περιβαλλοντικά Ζητήματα βασισμένη σε
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα»
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» Άξονας
Προτεραιότητας 2 ¨ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας Ζωής ,Ειδικός Στόχος 1.2.
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση», ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να
εντάξει δράση με τίτλο «Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της
Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Βέροιας σε Περιβαλλοντικά Ζητήματα
βασισμένη σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα», συνολικού προϋπολογισμού
477.190,00€ με τον ΦΠΑ.(η πρόσκληση έχει ανοίξει με κωδικό 09.2.1.)
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.
4β . «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Δημοσίων Προμηθειών στον Δήμο
Βέροιας»
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση»
Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ,
Ειδικός Στόχος 1: Σύγκλιση, ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να εντάξει δράση με
τίτλο«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Δημοσίων Προμηθειών στον Δήμο

Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 798.490,00€ με τον ΦΠΑ.(η πρόσκληση έχει
ανοίξει με κωδικό 08-1.2.)
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.
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: Εκτός από την πίστωση που αφορά το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα, για το οποίο ψηφίζουμε λευκό, για όλα τα άλλα συμφωνούμε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για την εγγραφή της πίστωσης
που αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;
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.
Λευκή ψήφο έδωσαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τις υπόλοιπες προτεινόμενες τροποποιήσεις;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 17-9-2009 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 2009
για την εγγραφή νέων δράσεων, επενδύσεων, τη μείωση και ενίσχυση των πιστώσεων
επενδύσεων.
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:
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ομόφωνα:
1) Την εγγραφή στους πίνακες του Παραρτήματος των παρακάτω
επενδύσεων, ως εξής:
- «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων
ΔΙΑΒΑΤΟΥ,
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ,
ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του
Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ».
- «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ,
ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ του Δήμου Μακεδονίδος».
2) Τη μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω επενδύσεων:

- «Προμήθεια αναμεταδοτών για περιοχή Κουμαριάς, Καστανιάς, Σελίου,
Γεωργιανών» κατά € 42.820,00.
- «Ανακατασκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού» κατά 6.984,00.
3) Την εγγραφή στο Πρόγραμμα Επενδύσεων των παρακάτω έργων και
προμηθειών, ως εξής:
- «Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών» με Κ.Α. 30/7326.039 και ποσό €
15.000,00.
- «Προμήθεια τριών GSM MODEM για τις πινακίδες Τηλεματικής» με Κ.Α.
30/7326.040 και ποσό € 2.820,00.
- «Μετατόπιση και βελτίωση συστήματος ελέγχου πεζοδρόμων» με Κ.Α. 30/7326.041
και ποσό € 10.000,00.
- «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς» με Κ.Α.
20/7335.007 και ποσό € 15.000,00.
- «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συντριβανιών Δήμου
Βέροιας» με Κ.Α. 20/7335.008 και ποσό € 6.984,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ομόφωνα:
1) Την ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω λειτουργικών
δαπανών, ως εξής:
- «Εξοδα κίνησης» με ποσό € 20.000,00.
- «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με ποσό €
160,00.
2) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων του έργου «Προμήθεια ενός
μικρού φορτηγού» με Κ.Α. 35/7132.001 και ποσό € 8.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:
Ομόφωνα:
1) Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω δράσεων, ως
εξής:
- «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας» με Κ.Α.
00/1319.005 και ποσό € 331.147,34.
- «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών
διαδικασιών παρακολούθησης προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου»
με Κ.Α. 30/7326.042 και ποσό € 45.000,00.
Κατά Πλειοψηφία:
2) Την εγγραφή στον πίνακα λειτουργικών δαπανών (με ανάλογη
τροποποίηση των πινάκων του Παραρτήματος) της ενέργειας «Συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση του Δήμου για την λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΑΠΘ στην ‘Επιστήμη του Διαδικτύου’ στην πόλη της Βέροιας» με
Κ.Α. 00/6736.012 και ποσό € 40.000,00.
Ομόφωνα:
3) Την ενίσχυση στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών των παρακάτω
εγκεκριμένων πιστώσεων, ως εξής:
- «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Καθαριότητας» με ποσό € 11.621,72.
- «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό € 5.000,00.
Ομόφωνα:
4) Την εγγραφή στους πίνακες του Παραρτήματος, των παρακάτω
επενδύσεων, ως εξής:
- «Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών
του Δήμου Βέροιας σε Περιβαλλοντικά Ζητήματα βασισμένη σε Γεωγραφικά
Πληροφοριακά Συστήματα», με ποσό € 477.190,00 με τον Φ.Π.Α.

- «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Δημοσίων Προμηθειών στον Δήμο
Βέροιας», με ποσό € 798.490,00 με τον Φ.Π.Α.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 525 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
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Τσιαμήτρος
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Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

