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Από το υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Reason:
Location: Athens

Αρ. απόφ. 1/2016
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
Σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-1-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας,
Χατζηαθανασίου,
5)
Β.
Παπαδόπουλος,
6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Η.Τσιφλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος,
17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)
Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας,
23)Θ.Τέτος,
24)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν.
Τσιαμήτρος, 28)Ζ.Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα,
35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Πιστοφίδης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης,
Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο
κ.Γ.Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος,
Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου, Δ.Κουλουριώτης, Χ.Κούτρας, Γ.Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Χ.Κούτρας, Λ.Ακριβόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Δ.Κουλουριώτης, Β.Λυκοστράτης κι αποχώρησε ο κ.Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μωυσιάδης κι αποχώρησαν οι κ.κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Ορφανίδης, Μ.Παπαϊωάννου
και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μαυροκεφαλίδης κι αποχώρησε ο κ.
Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος κι αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Α.Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου.
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο
οικονομικών Στυλιανό Ασλάνογλου, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας.
Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, προκειμένου να υπογραφεί άμεσα η παράταση της
σύμβασης με την εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ Ε.Ε.», ειδάλλως θα έχουμε πρόβλημα στην
αποκομιδή των απορριμμάτων.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία 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 την υπ’ αριθ. 30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Ι) Την Αναμόρφωση (1η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, ως εξής :
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 48.000,00€ και δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.:
1) ΚΑ:20.6412.004 «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου (2015)» με ποσό
30.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2) ΚΑ:20.6412.005 «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου
Δήμου» με ποσό 18.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 28.510,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1) ΚΑ:20.6641.002 «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με
ποσό 22.510,00€ από Ίδια Έσοδα.
2) ΚΑ:00.6221.001 «Ταχυδρομικά τέλη» με ποσό 6.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016.»
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Ο προϋπολογισμός του 2016 εγκρίθηκε πριν από λίγους μήνες. Έχουμε
φτάσει στα μισά του Ιανουαρίου κι ήδη προκύπτουν κάποιες αναθεωρήσεις. Για ποιον λόγο δεν
προβλέφθηκαν οι αυξημένες δαπάνες (που δεν αμφιβάλω ότι χρειάζονται) στους συγκεκριμένους
κωδικούς; Αναφέρομαι περισσότερο στην β΄ παράγραφο της εισήγησης της Ο.Ε. για τα
ελαιολιπαντικά
Παπαδόπουλος: Για τα ελαιολιπαντικά υπήρχε διαγωνισμός που «έτρεχε». Τελείωσε ο
διαγωνισμός κι έπρεπε να υπογραφεί η σύμβαση.
Ο προϋπολογισμός έγινε και δεν επιδεχόταν αλλαγές τρεις μήνες πριν, όταν πέρασε από το
Παρατηρητήριο των ΟΤΑ. Επειδή 3 μήνες πριν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γι’ αυτόν τον
λόγο και μόνο πρέπει να κάνουμε την τροποποίηση
Γουλτίδης: 30.000€ είναι το ποσό που δίνουμε για την παράταση της σύμβασης. Το ποσό
των 18.000€ είναι για τα διόδια όταν θα μεταφέρουμε με δικά μας μέσα τα απορρίμματα;
Παπαδόπουλος: Εμείς ως Δ.Βέροιας έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις για την μεταφορά των απορριμμάτων εκτός της Περιφέρειας
Κ.Μακεδονίας. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να συμπράξουν οι δύο Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, πέραν του Υπουργείου, που τελείωσε τη δική του διαδικασία σε πολύ μικρό χρόνο.
Υπήρξε κάποια καθυστέρηση στις εγκρίσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που δεν τις
έχουμε ακόμη στα χέρια μας.
Μέχρι τις 23-1-2016 έχουμε σε ισχύ την προηγούμενη σύμβαση με την εταιρία και
πιστεύαμε ότι μέχρι τώρα θα ήμαστε έτοιμοι με τις αδειοδοτήσεις και δεν θα υπήρχε λόγος να
δίνουμε χρήματα σε ιδιώτη. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι που μας αναγκάζουν να κάνουμε
παράταση της σύμβασης. Αν όμως πάρουμε τις εγκρίσεις, θα προχωρήσουμε στην μεταφορά των
απορριμμάτων με τα δικά μας πλέον μεταφορικά μέσα.
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Μπέκης: Οι «Ενεργοί Πολίτες» πιστεύουν ότι είναι ευτύχημα που ξεφύγαμε από τον
ΧΥΤΑ κι όλες τις ιστορίες που θα είχαν ανοίξει από την λειτουργία του. Είναι η καλύτερη και πιο
συμφέρουσα λύση, θα ψηφίσουμε υπέρ της τροποποίησης, όπως έχουμε ψηφίσει μέχρι τώρα ό,τι
είχε σχέση με την μεταφορά των απορριμμάτων.
Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε την ήδη δρομολογημένη υπόθεση να
αναλάβει πλήρως όλη της διαδικασία μεταφοράς ο Δ.Βέροιας
Μελιόπουλος: Θα ψηφίσω εξ ολοκλήρου τη β΄ παράγραφο της τροποποίησης του
προϋπολογισμού.
Στην α΄ παράγραφο της τροποποίησης ψηφίζω υπέρ της δαπάνης των διοδίων, αλλά θα
δώσω αρνητική ψήφο για την παράταση της σύμβασης για την μεταφορά των απορριμμάτων.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α.Μαρκούλης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Μ.Σουμελίδης, Ι.Κυρατλίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Γουλτίδης.
Λευκή ψήφο για τη δημιουργία νέα πίστωσης με ΚΑ. 20.6412.004 και τίτλο «Μεταφορά
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου (2015)» έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης του
Δήμου έτους 2016, για την εγγραφή και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 207 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».
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Ι) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο
στην ημερήσια διάταξη.
ΙΙ) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α.9111) ποσό
48.000,00€ και δημιουργεί νέες πιστώσεις με ΚΑ: 1) 20.6412.004 και τίτλο «Μεταφορά
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου (2015)» με ποσό 30.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2)
20.6412.005 και τίτλο «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου
Δήμου» με ποσό 18.000,00€ από Ίδια Έσοδα
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α.9111) ποσό
28.510,00€ κι ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 20.6641.002 και τίτλο «Προμήθεια
ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό 22.510,00€ από Ίδια Έσοδα. Και 2)
00.6221.001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη» με ποσό 6.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΙΙ) Τροποποιεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2016.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 1 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Γ.
Ι.
Κ.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Πιστοφίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-1-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

