ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 30/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 768/2009
Περίληψη
Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης
2010 του Δήμου.
Σήμερα 14 Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 10-12-2009 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 τα άρθρα 95, 96, 159, 206, 207 & 208 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Ν.
Γ.
Σ.
Γ.

Aπόντες
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 766/2009
απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Χ.
Γεωργιάδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που
έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις των άρθρων 206 – 207 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπονται τα εξής :
Άρθρο 206
Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων
1. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι
προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, με παράλληλη
εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.
2. Η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης.
3. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της
διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια
Προγράμματα Δράσης των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων,
δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων τους. Αντίστοιχη ετήσια
εξειδίκευση απαιτείται και για το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Συνδέσμων.
4. Μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα
του άρθρου 208.
Δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.
* 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας, καθορίζονται ειδικότερα το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής
των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Περιφέρειες.
Άρθρο 207
Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων
** Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και
τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησής τους.»
* Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 206 του ως άνω Νόμου εκδόθηκε η με αρ.
18183/2-4-07 (ΦΕΚ 534 Β) απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περιεχόμενο, δομή και
τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού»
(επισυνάπτεται).
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ως άνω Υ.Α. προβλέπονται τα εξής :
«Άρθρο 8
Δομή και περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Ο.Τ.Α.
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών
Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών τους.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ’
έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη της
παραγράφου 4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι

δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα
υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου εντάσσεται η
δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το
επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου συντάσσεται
μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί με το τεχνικό
πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραμμα, που οριστικοποιείται με την
ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.
5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) 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 ».
** Σε εφαρμογή του άρθρου 207 του ως άνω Νόμου εκδόθηκε το Προεδρικό
Διάταγμα 185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’
βαθμού» (επισυνάπτεται).
Με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω Π. Δ/τος προβλέπονται τα
εξής :
«Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου
και σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία
καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο
προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης.
2. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη Δημαρχιακή
Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών
Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.
3. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, η υπηρεσία
προγραμματισμού, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών,
συντάσσει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, το οποίο υποβάλλει
στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
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.

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και απολογισμού των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης
1. Τα όργανα κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση και τον απολογισμό τους, με την υποστήριξη της υπηρεσίας
προγραμματισμού.
2. Η υπηρεσία προγραμματισμού:
α. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου,
συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.
β. Πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη δημαρχιακή
επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει
υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
3. Για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης
και αξιολόγησης του έργου των δημοτικών υπηρεσιών, είναι δυνατή η συγκρότηση και
λειτουργία επιτροπών συντονισμού, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν προϊστάμενοι
των υπηρεσιών, εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, αντιδήμαρχοι και ο
δήμαρχος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου».
Με την αρ. 717/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε το σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων.
Με την αρ. 228/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε το
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων.
Με την αρ. 745/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής καταρτίσθηκε το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2010, όπως αυτό
συντάχθηκε ύστερα από τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.
Με βάση τα πιο πάνω, και ειδικότερα τη διάταξη των παρ. 2 του άρθρου 4 του
ως άνω Π.Δ/τος, σύμφωνα με τις οποία «2. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του
Δήμου καταρτίζεται από τη Δημαρχιακή Επι τροπή και εγκρίνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλουμε το καταρτισθέν από τη Δημαρχιακή Επιτροπή
σχέδιο ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2010, και
παρακαλούμε για την έγκρισή του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά..
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 766/2009
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου, έτους
2010;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου, Σ. Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
Οι κ.κ. Σ. Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης, ψήφισαν υπέρ του τεχνικού
προγράμματος, ως πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων ο καθένας για τα εκτελεστέα έργα
που αφορούν τα Τοπικά Διαμερίσματα Αγ. Βαρβάρας & Γεωργιανών, αντίστοιχα.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:

Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Ι. Καπετανίδης,
Β. Ρήσσου.
Οι κ.κ. Ι. Καπετανίδης, Β. Ρήσσου ψήφισαν κατά του τεχνικού προγράμματος,
ως πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων ο καθένας για τα εκτελεστέα έργα που αφορούν τα
Τοπικά Διαμερίσματα Άμμου & Ράχης, αντίστοιχα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 745/2009 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία καταρτίσθηκε το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης του Δήμου, έτους 2010.
3.- Το κατατεθέν από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 206-207 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ), του αριθ. 185/07
(ΦΕΚ 221Α) καθώς και της αριθ. 18183/2-4-07 (ΦΕΚ 534 Β) απόφαση Υπουργού
ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2010 του Δήμου Βέροιας, όπως αυτό
συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συνοδεύει την απόφαση αυτή
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 768 / 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.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

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

Σ.
Ι.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-1-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

