ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 703/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 696/2008 απόφασης Δ.Σ.
περί αποδοχής διετούς προγράμματος δράσης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας &
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας και έγκρισης σύναψης
σύμβασης χρηματοδότησής της για την υλοποίησή του και
τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2009.
Σήμερα 23 Νοεμβρίου 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 19-11-2009 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
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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. Τ. Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ.
Διαμαντής και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 702/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 704/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 705/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης και
αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 726/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Στο διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗΚΕΑΠΠ και τη σχετική σύμβαση
χρηματοδότησης που υπογράφηκε με τον Δήμο εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν
κάποιες δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει η επιχείρηση το 2009 και το 2010 αλλά
και κάποιες από τις δράσεις που συμπεριλήφθηκαν πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά
γι’ αυτό και προτείνουμε την τροποποίηση αφενός του διετούς προγράμματος δράσης
της Επιχείρησης και της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησής της για την υλοποίησή
του και αφετέρου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του προϋπολογισμού του
Δήμου. Επειδή οι επόμενες δύο συνεδριάσεις του δημ. συμβουλίου θα είναι ειδικές,
προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το
από 14-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με το αριθ. πρωτ. 365/13-10-2009 έγγραφό της η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αθλητισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας μας αποστέλλει
την με αριθ. 50/09 απόφασή της για «Τροποποίηση του διετούς προγράμματος
δράσης ΔΗΚΕΑΠΠ. Περιόδου 1/1/09-31/12/10».
Με την αριθ. 696/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας έγινε
αποδεκτό το Διετές Πρόγραμμα Δράσης της παραπάνω επιχείρησης, εγκρίθηκε η
σύναψη σύμβασης χρηματοδότησής της για την υλοποίησή του και ορίσθηκε ο
εκπρόσωπος του Δήμου στην κοινή επιτροπή.
Με τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την
επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται
οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη
χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή με άλλους πόρους, καθώς και
οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν οι
Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως
συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται
μεταξύ τους.
2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του
Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, φεκ 248Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται
στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη
επιχείρηση Ο.Τ.Α..
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι
δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης
αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση

του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί προσδιορίζονται τα βασικά
στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού
του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. ...».
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου των παρ. 2 και 4, του αρ. 4 του Π.Δ.
185/10-9-07 (ΦΕΚ 221Α΄/12-9-07) προβλέπεται ότι:
«2. ...Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου (ως
«Ν.Π. του ΟΤΑ», με την παρ.5 του άρ.1 του ιδίου Π.Δ., νοούνται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τα δημοτικά ιδρύματα, οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι δημοτικές ανώνυμες
εταιρείες) καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

αυτών…
4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου επιτρέπεται ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».
Επίσης, με τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρ. 8 της με αριθ. 18183/2-4-07
απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ προβλέπεται ότι:
«5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/06) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια
προγράμματα δράσης τους.
6. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός
υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το
ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν
προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.».
Τέλος, με τις διατάξεις του άρ. 2 της με αριθ. οικ.43887/3-8-07 απόφασης του
ΥΠΕΣΔΔΑ προβλέπεται ότι:
«Αρθρο 2
Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της
διετίας αυξομειώσεις των εσόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη
υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε
διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική
προηγούμενη απόφασή του.».
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει ή μη την τροποποίηση της αριθ. 696/2008 απόφασής του περί
αποδοχής διετούς προγράμματος δράσης της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού, Παιδείας &
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» καθώς και της σχετικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Βέροιας και της παραπάνω επιχείρησης, για την υλοποίηση διετούς
προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης.
2. Να εξουσιοδοτήσει ή μη τη Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω
τροποποιημένης σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 50/2009 απόφαση του Δ.Σ.
της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος
Δήμου Βέροιας», με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του διετούς προγράμματος

δράσης της Επιχείρησης και της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησής της από τον
Δήμο για την υλοποίησή του.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 696/2008 απόφασή του, με την οποία έγινε αποδεκτό το διετές
πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας &
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης χρηματοδότησής της
για την υλοποίησή του & ορίσθηκε εκπρόσωπος του Δήμου στην κοινή επιτροπή.
3.- Την αριθ. 50/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.ΕΑ.Π.Π.
4.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για την
ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 161 & 254 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) των αριθ.
16/22-2-07 & 43887/3-8-07 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ως και αυτές του άρθρου 8
του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 696/2008 απόφασής του και
ειδικότερα:
α) Του Διετούς Προγράμματος Δράσης (Δ.Π.Δ.) της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.) Δήμου
Βέροιας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2009 έως 31-12-2010, όπως εγκρίθηκε με
την αριθ. 50/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω επιχείρησης,
ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 προστίθεται
« 2.5 Χαρτογράφηση, σήμανση, καθαρισμός, ανάδειξη, και προβολή
περιβαλλοντικών μονοπατιών στο Βέρμιο »
Και στην αναλυτική περιγραφή της δράσης:
«ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΒΕΡΜΙΟΥ
Χαρτογράφηση, σήμανση, καθαρισμός, ανάδειξη, και προβολή περιβαλλοντικών
μονοπατιών στο Βέρμιο, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των
κατοίκων που θα συμμετάσχουν στις δράσεις αυτές και την ανάπτυξη των ήπιων
μορφών τουρισμού στην περιοχή μας. »
2. Το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 3
Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών σε ετήσια
βάση
Οι δραστηριότητες κι οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και η αντίστοιχη εκτιμώμενη
δαπάνη ανά κατηγορία δράσης, της κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π., από
01/01/2009 έως 31/12/2010, είναι οι ακόλουθες.
Α΄ περίοδος διετούς προγράμματος δράσης
Περιγραφή δραστηριότητας
Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού
Σωματειακός αθλητισμός

Εκτιμώμενη δαπάνη.
50.000,00 €
20.000,00 €

Σχεδιασμός και δημιουργία προγραμμάτων για τον
αθλητισμό, την παιδεία και το περιβάλλον.
Δημιουργία αναγκαίων αθλητικών χώρων
Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κλπ σχετικά με τον
αθλητισμό, την παιδεία και το περιβάλλον.
Χαρτογράφηση, σήμανση, καθαρισμός, ανάδειξη, και
προβολή περιβαλλοντικών μονοπατιών στο Βέρμιο
Συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη και λειτουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων.
Δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη ανεπαρκών
πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
280.000,00 €
10.000,00 €

490.000,00 €
Β΄ περίοδος διετούς προγράμματος δράσης
Περιγραφή δραστηριότητας
Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού
Σωματειακός αθλητισμός
Σχεδιασμός και δημιουργία προγραμμάτων για τον αθλητισμό, την
παιδεία και το περιβάλλον.
Δημιουργία αναγκαίων αθλητικών χώρων
Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κλπ σχετικά με τον αθλητισμό, την
παιδεία και το περιβάλλον.
Χαρτογράφηση, σήμανση, καθαρισμός, ανάδειξη, και προβολή
περιβαλλοντικών μονοπατιών στο Βέρμιο
Συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη και λειτουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη ανεπαρκών πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενη
δαπάνη.
60.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
60.000,00 €
25.000,00 €
45.000,00 €
330.000,00 €
10.000,00 €
570.000,00 €

3. Το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 4
Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης από την άσκηση των δραστηριοτήτων
της.
Α΄ περίοδος διετούς προγράμματος δράσης
Είδος δραστηριότητας
Επιχορήγηση από Δήμο σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης
Επιδότηση από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού.
Επιχορήγηση από Δήμο σε εκτέλεση διετούς προγράμματος
δράσης
Λοιπές πηγές
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικά Έσοδα
25.000,00 €
30.000,00 €
410.000,00 €
25.000,00 €
490.000,00 €

Β΄ περίοδος διετούς προγράμματος δράσης
Είδος δραστηριότητας
Επιχορήγηση από Δήμο σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης
Επιδότηση από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού.
Επιχορήγηση από Δήμο σε εκτέλεση διετούς προγράμματος
δράσης
Λοιπές πηγές
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικά Έσοδα
30.000,00 €
40.000,00 €
470.000,00 €
30.000,00 €
570.000,00 €

4. Το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης από το Δήμο
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει στα πλαίσια του διετούς προγράμματος που
περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση να χρηματοδοτήσει με τα ακόλουθα ποσά την
κοινωφελή επιχείρηση
Α΄ περίοδος διετούς προγράμματος δράσης 410.000 €
Β΄ περίοδος διετούς προγράμματος δράσης 470.000 €
Το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 6
Ταμειακό πρόγραμμα και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος της
χρηματοδότησης
Α΄ περίοδος διετούς
Περίοδος
Δραστηριότητα
Ποσό
υλοποίησης
Χρηματοδότησης
προγράμματος
Α΄
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
60.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Β’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
60.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Γ΄
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
60.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Δ’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
60.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Ε’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
60.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
ΣΤ’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
110.000,00 €

διετούς

όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
ΣΥΝΟΛΟ

410.000,00 €

Β΄ περίοδος διετούς
Περίοδος
Δραστηριότητα
Ποσό
υλοποίησης
Χρηματοδότησης
προγράμματος
1ος μήνας διετούς Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
20.000,00 €
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
2ος μήνας διετούς Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
80.000,00 €
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Β’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
70.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Γ΄
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
70.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Δ’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
70.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
Ε’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
70.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
ΣΤ’
δίμηνο Υλοποίηση δραστηριοτήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.,
90.000,00 €
διετούς
όπως αναφέρεται στο διετές πρόγραμμα
δράσης
ΣΥΝΟΛΟ
470.000,00 €
β) Της χρηματοδότησης από το Δήμο Βέροιας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αθλητισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.) Δήμου Βέροιας για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σύμφωνα με το Διετές
Πρόγραμμα Δράσης (Δ.Π.Δ.) της, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ. 696/2008
απόφασή του και τροποποιήθηκε με την παρούσα ως ανωτέρω.
γ) Της από 8/12/2008 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.) Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του Διετούς Προγράμματος
Δράσης της, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ. 696/2008 απόφασή του και
τροποποιήθηκε με την παρούσα ως ανωτέρω.
Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 696/2009 απόφασή του.
Γ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό €
60.000,00 και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 00/6736.006 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος».
Δ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 703 / 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.

Σ.
Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

