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Περίληψη
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2017.
Σήμερα 27 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 23-11-2015 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 των άρθρων 67 και 266 του Ν.
3852/2010, και του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 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) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος,
26)
Α.
Καγκελίδης,
27)Γ.Γουλτίδης,
28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα,
31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης, 33)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ.
Κούτρας,
Ι.Χειμώνας,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ζ.Πατσίκας,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης

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

Σημείωση:
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχουν ως εξής:
Με την . ΚΥΑ 23976/26.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β’), ορίσθηκε για το
έτος 2017, ότι το ύψος των εσόδων του Δήμου από επενδυτικές δαπάνες των δήμων (πρώην
ΣΑΤΑ), θα υπολογιστεί ως το 12πλάσιο του ποσού της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους
2016 που αποδόθηκε στο Δήμο, το οποίο ανέρχονταν στα 72.280,00€. – Άρθρο 3 ,παρ.Α7 «Στον
υπό κατάρτιση Π/Υ, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών
δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το
γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα.»
Σε ετήσια λοιπόν βάση, για το έτος 2017 ο Δήμος μας, έχει τη δυνατότητα διαχείρισης
συνολικά ποσού 72.280,00*12=867.360,00€, όπου το ποσό των 72.280,00€ είναι η εισπραχθείσα
πρώτη τακτική κατανομή του έτους 2016 ,προερχόμενη από επενδυτικές δαπάνες δήμων.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, εκδόθηκε ανάλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –η αριθ.
436/2016 «Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων 2017 των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας, προερχομένων από επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην
ΣΑΤΑ)»- με την οποία έγινε κατανομή των εσόδων από επενδυτικές δαπάνες, με βάση τα
πληθυσμιακά κριτήρια των συνοικισμών των Δήμων.
Οι Δ/νσεις οι τοπικές Κοινότητες ενημερώθηκαν για το μέγεθος των πιστώσεων που θα
διαχειριστούν στο 2017 και υπέβαλαν προτάσεις ώστε να καταρτιστεί το Τεχνικό πρόγραμμα του
επόμενου έτους.
Από το άρθρο 63 «Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι:
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού
προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί……
Με απόφασή της η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Βέροιας κατάρτησε το προσχέδιο του
προϋπολογισμού , παράρτημα του οποίου αποτελούσε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας
για το έτος 2017 προκειμένου αρμοδίως να εξεταστεί από την Οικονομική επιτροπή και το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οριοθετεί αυστηρά την στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου
και ο προγραμματισμός δαπανών γίνεται πλέον με ακριβή προσέγγιση .
Σε ότι αφορά δαπάνες επενδύσεων που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ίδια έσοδα ,η
εκτίμηση δεν δίνει περιθώρια πέραν της κάλυψης βασικών λειτουργικών δαπανών και των άκρως
απαραιτήτων επενδύσεων. Εάν στη διάρκεια του έτους προκύψει πλεόνασμα στα έσοδα, τότε με
ανάλογη αναμόρφωση του προϋπολογισμού το ποσό θα διατεθεί για επενδύσεις.
Το Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017 περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα και νέα,
προσαρμοσμένα στις διαθέσιμες πιστώσεις.
Εμφανίζονται έργα που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα – τα πρώτα της
τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 -.Γίνεται προσπάθεια ο Δήμος να
διεκδικήσει πόρους για την αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής
συνοχής, επιδιώκοντας μέσω της στήριξης μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης, να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στους δημότες.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο
του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Όπως όλοι γνωρίζετε είναι ειδική συνεδρίαση που αφορά τον προϋπολογισμό,
έπρεπε να γίνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αλλά δεν έγινε γιατί η γνώμη του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ στάλθηκε στις 14/11 και έφτασε σε μας στις 17/11.
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Ως οφείλαμε σύμφωνα με το, νόμο τη συνεδρίαση έπρεπε να την κάνουμε την πρώτη
Κυριακή μετά την ημερομηνία που προανέφερα, 15 Νοέμβρη. Αφού δεν πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη Κυριακή, η σημερινή Κυριακή είναι η τελευταία προθεσμία που έχουμε για
συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση θα παρακαλούσα οι παρατάξεις να ορίσουν τους
ειδικούς αγορητές.
Σουμελίδης: Από το συνδυασμό μας ειδικός αγορητής θα είναι ο κ.Καγκελίδης.
Πρόεδρος: Από τις άλλες παρατάξεις ειδικοί αγορητές είναι ο κ.Μαρκούλης κι ο
κ.Μελιόπουλος.
Μελιόπουλος: Μια πρόταση να κάνω, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια ειδική
συνεδρίαση, ας μιλήσουν οι παρατάξεις και οι ειδικοί αγορητές, να μην ξεκινήσουμε με τους
επικεφαλής όπως κάναμε την άλλη φορά…
Πρόεδρος: Είπα θα μιλήσουν οι ειδικοί αγορητές, άρα με τη σειρά. Δεν νομίζω να έχετε
αντίρρηση.
Δήμαρχος: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ο κ.Κούτρας
είναι δικαιολογημένα απών διότι έχει εφημερία στο νοσοκομείο.
Μαρκούλης: Ο κ.Στουγιάννος είναι εκτός Βέροιας για επαγγελματικούς λόγους.
Π.Δαούλας: Σήμερα σε ειδική συνεδρίαση συζητάμε ίσως το κορυφαίο θέμα του Δήμου,
τον προϋπολογισμό για το 2017.
Ο προϋπολογισμός του 2017 συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών και τις οδηγίες, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 καθώς και με την ΚΥΑ
23976/2016.
Η Ο.Ε. εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες συνέταξε με την 424/2016 απόφασή της το
σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και ενσωματώσαμε στον κόμβο του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειμένου το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παρέχει τη
γνώμη του με βάση τα κριτήρια που καθορίζουν την απόφασή του.
Με την από 14/11 γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ για τον
προϋπολογισμό του Δήμου, η οποία επισυνάπτεται και λάβατε γνώση, ο προϋπολογισμός είναι
ισοσκελισμένος. Δεν είναι ρεαλιστικός γιατί δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες και αυτό έχει να
κάνει με μία παρατήρηση που μας έχουν κάνει όσον αφορά τις υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.
Εμείς προβλέψαμε στο σχέδιο του προϋπολογισμού ότι θα είναι 1.200.000€ σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις με τα στοιχεία που υποβάλαμε θα πρέπει να είναι 1.500.000€. Εν πάση περιπτώσει, το
διορθώσαμε, αν και νομίζω ότι δεν θα παρεκκλίναμε από το 1.200.000€, αλλά ήμαστε
υποχρεωμένοι να διορθώσουμε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του
παρατηρητηρίου για να μην έχουμε πρόβλημα στην έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και το τεχνικό πρόγραμμα, είναι ενσωματωμένο, για
το οποίο θα σας ενημερώσει η κ.Γεωργιάδου.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο του προϋπολογισμού που είχε συντάξει τις οδηγίες
του παρατηρητηρίου αλλά και τις αποφάσεις του Δ.Σ. περί μη αναπροσαρμογής των τελών
καθαριότητας και άρδευσης που είναι ανταποδοτικά τέλη, προσάρμοσε τον προϋπολογισμό, τον
συνέταξε σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα και τον υποβάλει σήμερα στο Δ.Σ. για έγκριση.
Ο προϋπολογισμός με όλες αυτές τις αναμορφώσεις διαμορφώνεται ως εξής: Σύνολο
εσόδων 45.306.674,57€ εξόδων 44.997.236,79€ και το αποθεματικό είναι 309.137,78€. Μαζί με
τον προϋπολογισμό κατατίθεται και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης.
Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης είναι η στοχοθεσία που βάζει ο Δήμος ως προς την
υλοποίηση του προϋπολογισμού.
Ψηφίζονται και αυτά μαζί με τον προϋπολογισμό, έχετε έναν πίνακα μπροστά σας από εκεί
και πέρα ότι ερωτήσεις θέλετε μπορούμε να απαντήσουμε.
Μ.Γεωργιάδου: Όπως είδατε το φετινό τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι τόσο πλούσιο όπως
των παρελθόντων χρόνων και αυτό γιατί είμαστε στην αρχή.
Αν έχετε παρατηρήσει, οι δαπάνες που καλύπτονται από έσοδα ΣΑΤΑ είναι περίπου όπως
και τις άλλες χρονιές όπως κι οι δαπάνες από έσοδα Δήμου. η διαφορά είναι ότι δεν είναι
εγγεγραμμένα πολλά έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, γιατί είμαστε στην αρχή της
προγραμματικής περιόδου και μέσα στο 2017 θα έχουμε πολλές τροποποιήσεις λόγω ένταξης
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νέων έργων. Τα έργα που υπάρχουν είναι μόνο κάποια που είχαμε στην αγροτική ανάπτυξη και τα
νέα έργα που αφορούν στα κοινωνικά.
Οι προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που δρομολογήθηκαν καταρχήν είναι χρηματοδοτήσεις για
δομές κοινωνικού χαρακτήρα, θα ακολουθήσουν κι άλλες και πρέπει να σας πω ότι
επεξεργαζόμαστε σαν διεύθυνση προγραμματισμού σε συνεργασία με τη διοίκηση το σχέδιο
βιώσιμης ανάπτυξης της Βέροιας, το οποίο θα κατατεθεί στις 15 Ιανουαρίου.
Παράλληλα πιστεύουμε ότι θα ανοίξει και το Leader καθώς και πολλές οριζόντιες δράσεις
τις οποίες έχουμε σχετική προετοιμασία για να υποβάλουμε προτάσεις.
Συνοψίζοντας θα σας πω ότι αυτό που ελπίζουμε να έχουμε μέχρι τα μέσα του χρόνου
είναι ένα πιο εύρωστο τεχνικό πρόγραμμα με την προσθήκη έργων χρηματοδοτημένων από το
ΕΣΠΑ.
Σας έχουμε στείλει ένα αρχείο excel με τέσσερις πίνακες, όπου είναι ταξινομημένα τα
έργα ανάλογα με την υπηρεσία, με την πηγή χρηματοδότησης, με το τι χρήματα διαχειρίζεται η
κάθε αίτηση και ανά τοπική κοινότητα ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια. Στις τοπικές
κοινότητες υπάρχει μια διαφοροποίηση σε κάποιες μόνο στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός
που διαχειρίζονται ενισχύεται από έργα του ΕΣΠΑ. Κατά τα άλλα δεν θα υπήρχε διαφορά, θα
ήταν η κατανομή με πληθυσμιακά κριτήρια.
Παπαγιάννης: Θα ήθελα να παρακαλέσω τους αξιότιμους υπηρεσιακούς παράγοντες που
μας κάνουν την τιμή να είναι σήμερα εδώ, να μεταφέρουν στο σώμα αν στα πλαίσια των
συνεργασιών που έχουν με την αιρετή διοίκηση και τον επικεφαλής της ιδιαίτερα, γίνεται
αναφορά στους περίφημους πυλώνες ανάπτυξης που προεκλογικά ο συνδυασμός που κέρδισε τις
εκλογές προέβαλε στους πολίτες σαν ένα συμβόλαιο με το λαό με το οποίο και δεσμεύτηκε κι αν
κάτι από τους πυλώνες ανάπτυξης αυτούς υπάρχει, γιατί εγώ δεν τους είδα στα σχέδια που έχουν
ετοιμαστεί.
Μπέκης: Επειδή ο Δήμαρχος κατά καιρούς έχει κάνει διάφορες παρατηρήσεις,
ανακοινώσεις και επισημάνσεις. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν υπολογίσει τι έσοδα έχει
στερηθεί ο Δήμος την τελευταία πενταετία, εξαετία και συνεχίζει τώρα, από φόρους και πόρους
που παραδοσιακά ανήκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα έχουν φύγει; Έχει υπολογιστεί το
συνολικό ποσό;
Μαρκούλης: Αναφορικά με την ανακεφαλαίωση των εσόδων, εμφανίζουμε στα τακτικά
έσοδα 24.483.813€ που είναι καθοδικά σε σχέση με το 2015 και το 2016 και παρά το γεγονός ότι
υφίσταται απόφαση του Δ.Σ. για διατήρηση στο αυτό ύψος των ανταποδοτικών τελών και
δικαιωμάτων, παρουσιάζεται αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη σε σχέση με το 2015 και 2016, με
δεδομένο ότι εμφανίζονται τα έσοδα το ποσό των 4.595,280€. Ενώ στο 2016 προβλεπόταν το
4.314.000€ και ο προϋπολογισμός του 2015 4.433.000€. Από πού προέρχεται αυτή η αύξηση;
Δεύτερον, όταν αναφέρεται λοιπά τακτικά έξοδα στην ανακεφαλαίωση εσόδων του πίνακα
1 αναφέρεστε στο ποσό των 221.680€. Παράλληλα στην ανακεφαλαίωση εσόδων έχετε λοιπά
τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις 800.000€. Που οφείλεται αυτή η διαφορά;
Όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα επίσης εμφανίζεται στα λοιπά έκτακτα έσοδα στον ένα
πίνακα το ποσό των 96.500€ και στον άλλο πίνακα εμφανίζεται λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα
ή προοριζόμενα για επενδύσεις 1.000.000€.
Κάτι άλλο αναφορικά με το τεχνικό πρόγραμμα: Βλέπουμε από το συνολικά τεχνικό
πρόγραμμα από τα 5.777.260€ τα 2.000.000€ περίπου αφορούν συνεχιζόμενα έργα και είναι είτε
το έργο που αφορά την ολοκλήρωση της γέφυρας Κούσιου το 1.300.000€, είτε τα έργα που
αφορούν την αποκατάσταση του κτιρίου Καραναστάση και περίπου το σύνολο μας βγάζει
2.000.000€.
Επομένως έχουμε 3.377.000€ ουσιαστικά για έργα συντήρησης. Παράλληλα μας είπε η
κ.Γεωργιάδου ότι λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν μελέτες προβλέπονται να έχουμε και άλλα
έκτακτα έσοδα για τα τεχνικά έργα αν το κατάλαβα καλώς.
Πλην όμως και σε αυτό το πεδίο διακρίνω μια διαφορά, διότι στο αντίστοιχο κονδύλιο
μελετών, ενώ στα έργα έχουμε μια αύξηση της τάξεως του 1.100.000€ δηλ. του 33%, στο
αντίστοιχο κονδύλιο μελετών έχουμε μικρή πτώση για τις μελέτες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
γίνονται μελέτες.
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Θα ήθελα να αιτιολογήσει η κ.Γεωργιάδου, πως είναι δυνατόν να έχουμε έργα 4.228.000€
να έχουμε προϋπολογισμό έργων 5.777.000€ και τα 2.000.000€ των έργων να μεταφέρονται από
προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό;
Μελιόπουλος: Δυο ερωτήσεις θέλω να κάνω προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στη
σελ. 11 του τεχνικού προγράμματος έχει τρεις πίνακες. Στον πρώτο πίνακα που περιγράφει τον
προϋπολογισμό του τεχνικού προγράμματος ανά πηγή λέει για ΣΑΤΑ και δίπλα έχει ΧΥ. Τι
σημαίνει αυτό το ΧΥ;
Μια δεύτερη ερώτηση η οποία μπορεί και σε μεταγενέστερο χρόνο να μου δοθούν τα
στοιχεία αν δεν είναι πρόχειρα, αυτά που έχει παρακρατήσει στο κράτος από τους φόρους που
έπρεπε να αποδώσει στον Δήμο, η προηγούμενη γενιά παρακρατηθέντων, αυτά που έχουν
παραγραφεί. Αν υπάρχουν και πρόχειρα στοιχεία ποια είναι αυτά τα χρήματα για το Δ.Βέροιας
και έχει ξεκινήσει μια δεύτερη γενιά παρακρατηθέντων τα οποία αν υπάρχουν κάποια στοιχεία να
μου πείτε, πόσο είναι αυτό το ποσό;
Δήμαρχος: Εγώ θα απαντήσω στο πολιτικό κομμάτι: Θα πω στον κ.Παπαγιάννη για τους
πυλώνες ανάπτυξης ότι συζητήθηκαν εδώ πριν από κάποιους μήνες, όταν συζητούσαμε για την
πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά προφανώς ο κ.Παπαγιάννης είναι απών από αυτή
την αίθουσα και δεν μας κάνει εντύπωση που ρωτάει πράγματα που έχουν συζητηθεί. Ήταν, είναι
και θα είναι απών.
Κε Μπέκη κάποιο νούμερο δεν έχω να σας πω για τα έσοδα που έχει στερηθεί ο Δήμος τα
έξι τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι σε σχέση με το 2009 που ήταν η χρονιά που η τοπική
αυτοδιοίκηση είχε πάρει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά, αυτά τα έσοδα έχουν
μειωθεί σε ποσοστό περισσότερο από 60%, αλλά ακριβές νούμερο δεν ξέρω να σας πω.
Κε Μελιόπουλε για τις γενιές παρακρατηθέντων, η γενιά η οποία αποπληρώνεται φέτος
και αφορά τα παρακρατηθέντα ως το 2008 ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει με την πολιτεία για
ποσό 1,7 δις.
Βέβαια τα χρήματα ήταν πολύ περισσότερα, αλλά αυτή ήταν η συμφωνία. Τα νούμερα από
το 2009 μέχρι τώρα κατά τους ιθύνοντες δεν τα γνωρίζω προσωπικά, θα πω αυτό που έχω ακούσει
στις οικονομικές επιτροπές της ΚΕΔΕ ότι ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ τα ποσά που οφείλονται στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Εφόσον θα γινόταν μια συμφωνία, προφανώς θα ήταν ένα ποσό πολύ
χαμηλότερο, αλλά σύμφωνα με αυτά που όντως οφείλονται και με τον Καλλικράτη που
ψηφίστηκε το 2010 τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα 10δις ευρώ.
Π.Δαούλας: Να απαντήσω στον κ.Μαρκούλη σχετικά με κάποια στοιχεία …
Κε Παπαγιάννη οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν μπορούν να απαντήσουν σε πολιτικές
ερωτήσεις, αν μπορεί η κ.Γεωργιάδου να απαντήσει, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω ….
Μ.Γεωργιάδου: Όπως σας είπε ο Δήμαρχος πριν λίγο καιρό …
Πρόεδρος: Κε Παπαγιάννη οι υπηρεσιακοί απαντούν κατά πως νομίζουν, όχι κατά πως
θέλει ο καθένας από εμάς. Ανεπαρκής είναι η απάντηση; Ανεπαρκέστατη κρίνετε την εσείς. αλλά
θα απαντήσετε αλλά δεν θα διακόπτετε. Δεν την αφήνετε να απαντήσει.
Παπαγιάννης: Μιλάμε για τις επαφές που γίνονται σε υπηρεσιακό επίπεδο, τι δέχεται σαν
υπηρεσιακός παράγοντας από την πολιτική αιρετή διοίκηση, σαν υπόδειξη.
Πρόεδρος: Απαντά όπως νομίζει ο καθένας, αν είναι ανεπαρκής στην απάντησή του θα
κριθεί. Αφήστε όμως να απαντήσει. Μια λέξη είπε και τη διακόψατε.
Μ.Γεωργιάδου: Πριν λίγο καιρό πέρασε ο στρατηγικός σχεδιασμός από το Δ.Σ.
Ως δικηγόρος, αν είχατε μελετήσει το νόμο θα βλέπατε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός
γίνεται καταρχήν σαν πρόταση από την διεύθυνση προγραμματισμού και ουσιαστικά συντάσσεται
από την εκτελεστική επιτροπή.
Εννοείται ότι όταν κάνεις ένα σχεδιασμό σαν πολιτική αρχή, εκείνο που προσπαθείς να
κάνεις, αυτό το νόημα έχει η θεμελιώδης ουσιαστική συμμετοχή της εκτελεστικής επιτροπής σε
αυτές τις διαδικασίες, είναι να δώσει τις πολιτικές κατευθύνσεις με βάση τις οποίες έχεις εκλεγεί.
Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι οι διευθύνσεις προγραμματισμού αυτό έρχονται να υλοποιήσουν και
να το συσχετίσουν κατά περίπτωση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης όλων αυτών των
δράσεων που υποσχέθηκε, προκειμένου να εκλεγεί η δημοτική αρχή από διάφορα προγράμματα.
Εμείς, όσον αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο, υλοποιούμε ως υπηρεσία κατευθύνσεις
πολιτικές της εκάστοτε διοίκησης και δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη.

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ
Σε ότι αφορά στον σχεδιασμό κατά περίπτωση δράσεων που επιθυμούμε να ενταχθούν στο
ΕΣΠΑ, εννοείται ότι υπάρχει μια συνεργασία με τη δημοτική αρχή ποιες θα είναι αυτές που θα
προωθήσουμε καταρχήν για χρηματοδότηση. Βλέπετε ότι και στο καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα,
πέρα από τις δράσεις που κάνουμε ετήσια, τις συντηρήσεις και όλα αυτά, το στίγμα που δίνεται
από τις χρηματοδοτήσεις βοήθεια και αλληλεγγύη σε αυτούς τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Στην συνέχεια θα δείτε και γι’ αυτό έχει γίνει διαβούλευση για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη, όταν χρηματοδοτηθεί με το καλό το σχήμα ότι αυτά που έχουμε προτείνει γιατί σχεδόν
έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό για τον οποίο επίσης έχει γίνει διαβούλευση θα δείτε ότι και
αυτά περιλαμβάνονται μέσα στην πολιτική της διοίκησης. Όπως ακριβώς σας είπα και στην αρχή,
εμείς είμαστε αυτοί που βοηθούμε τη διοίκηση στο να κάνει τον προγραμματισμό που με αυτόν
έχει εκλεγεί.
Αυτό είναι μια πεπατημένη που την ορίζει ο νόμος λίγο πολύ.
Π.Δαούλας: Όπως θα γνωρίζετε ο προϋπολογισμός συντάσσεται με κάποια δεδομένα και
αυτά είναι η υλοποίηση του προηγούμενου προϋπολογισμού της προηγούμενης χρήσης. Για
παράδειγμα για τον προϋπολογισμό του 2017 λάβαμε υπόψη τα στοιχεία του 2015 που
ουσιαστικά είναι μια κλεισμένη χρήση, καθώς επίσης και τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του
2016 σε σχέση με την αντίστοιχη πορεία του προϋπολογισμού του 2015. Έτσι με αυτά τα
δεδομένα συντάσσεται ο καινούργιος προϋπολογισμός. Αν υπάρχουν αποκλίσεις σε κάποια
στοιχεία αυτά βγαίνουν με βάση τη ροή των εσόδων που είχαμε σε αυτό το διάστημα.
Όταν υπάρχουν διαφορές, αυτές οι διαφορές με την υλοποίηση του προϋπολογισμού
γίνονται αναμορφώσεις και αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες του υπουργείου και έτσι έχουμε
αυτή την εικόνα γι’ αυτό και παρατηρούνται πολλές φορές και διαφορές στα ποσά. Στα
ανταποδοτικά ποσά αυτή ήταν η πορεία η περσινή, άρα με βάση τα δεδομένα τα περσινά φτάσαμε
εδώ. Του χρόνου αντίστοιχες είναι κι οι δαπάνες γιατί θα πρέπει να υπάρχει ισοσκέλιση των
ανταποδοτικών εσόδων με τις αντίστοιχες δαπάνες.
Ως προς τα λοιπά τακτικά έσοδα, απαντώ στον κ.Μαρκούλη δεν έχει καμία σχέση αυτό το
ποσό. Αυτό το ποσό είναι τα 221.680€ είναι μια κατηγορία τακτικών εσόδων που αυτά
προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν. Τα αντίστοιχα τακτικά έσοδα τα 800.000€ είναι το σύνολο των
τακτικών εσόδων που θα έχουμε στις 31/12 σαν χρηματικό υπόλοιπο κι αυτά τα χρήματα
προορίζονται για επενδύσεις. Το ίδιο γίνεται και με τα λοιπά έκτακτα έσοδα, εμείς προβλέπουμε
96.000€ που εισπράξουμε μέσα στο 2017 αλλά τα αντίστοιχα χρήματα που θα έχουμε σαν
χρηματικό υπόλοιπο είναι 1.000.000€ κι αυτό είναι από το σύνολο των έκτακτων εσόδων, δεν
έχουν καμιά σχέση το ένα με το άλλο.
Στο τεχνικό πρόγραμμα έχουμε μια κατηγορία, έχουμε ΣΑΤΑ χρηματικό υπόλοιπο, αυτό
το ΧΥ είναι το χρηματικό υπόλοιπο. Προβλέπουμε ότι στις 31/12 θα έχουμε αυτό το ποσό σαν
χρηματικό υπόλοιπο από ΣΑΤΑ το οποίο θα μεταφερθεί στην επόμενη χρονιά και αυτό θα πάει
για κάποια έργα είτε συνεχιζόμενα είτε καινούργια.
Μ.Γεωργιάδου: Είπατε ότι στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα δεν έχουμε μεγάλες δαπάνες για
μελέτες. Ξεχνάτε ότι υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θέλω να πιστεύω ότι είναι αξιόμαχη και με
βάση τις μελέτες αυτής της υπηρεσίας θα προχωρήσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα.
Ξέρετε ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία σε ότι αφορά τη διαχείριση των εσόδων μας, τα
έσοδά μας είναι συρρικνωμένα, μελέτες μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο από εκεί και κατά
περίπτωση από το ΕΣΠΑ, οπότε προσπαθούμε να έχουμε τη μέγιστη διοικητική απόδοση
εννοώντας την αρμοδιότητα του καθενός τμήματος ώστε να μην δαπανούμε χρήματα. Οι μελέτες
οι περισσότερες θα γίνουν από τη διεύθυνση τεχνικού ή άλλη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Καγκελίδης: Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και να
ψηφίσουμε ή όχι τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2017, δηλ.
δυο θέματα που είναι αλληλοεξαρτώμενα. Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός αφορούν
κονδύλια τα οποία υπάγονται και στα δύο θέματα.
Είθισται η αντιπολίτευση τις περισσότερες φορές να μην εγκρίνει ή να μην ψηφίζει στο
σύνολό τους τον προϋπολογισμό ή το τεχνικό πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας μη αναπτυξιακό,
διαχειριστικό, περιοριστικό, φτωχό και ότι άλλο κρίνει η αντιπολίτευση.
Πριν κάνω αναφορά σε κονδύλια του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού
πρέπει να αναφερθώ στις συνεχόμενες περικοπές κονδυλίων από την κεντρική διοίκηση με τον

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ
βούρδουλα την επιβολή της Τρόϊκας. Μάλιστα όταν η πολιτεία με τη … του Καλλικράτη έταζε
και παπάδες και δεσποτάδες και τα πάντα με ποσοστά στο ΦΠΑ και στους φόρους πράγματα που
δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Όλα αυτά είναι ένας λόγος ουσιαστικός ούτως ώστε να μην μπορεί να
έρθει ανάπτυξη στους Δήμους όλης της χώρας.
Από την άλλη μεριά η μείωση μισθών, συντάξεων δημοτών, έχει ως αποτέλεσμα να μην
μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των τελών, των προστίμων ή οτιδήποτε άλλο και που
θα αναφερθώ σε μεγάλα υπέρογκα ποσά τα οποία φτάνουν στο ύψος των 9.000.000€ τα οποία δεν
θα πάρουμε ποτέ.
Άρα όσον αφορά σήμερα τους προϋπολογισμούς να μην καθόμαστε και ακούμε ότι ο
προϋπολογισμός αυτός δεν θα γίνει όπως ανέφερε και ο οικονομικός διευθυντής ότι δεν είναι στο
χέρι μας και υποδείξεις μας κάνουνε και τροποποιήσεις πρέπει να κάνουμε και αν δεν κάνουμε θα
βρεθούμε εκεί που θα μας στείλουν. Άρα ο προϋπολογισμός είναι ελεγχόμενος, κατευθυνόμενος
και δεν είναι στο χέρι μας για να κάνουμε τίποτε άλλο. Πειθαρχούμε όπως πειθαρχεί το ελληνικό
κράτος σήμερα.
Διαβάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα διαπιστώνουμε ότι τα συνεχιζόμενα αφορούν έργα,
προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες Αυτά αποτελούν ποσά του 50% του τεχνικού προγράμματος και
αφορούν το 76% έργα από ποσά προγραμμάτων και δωρεάν και το 24% ποσά από έσοδα του
Δήμου που αφορά το 18% σε προμήθειες, το 31% σε έργα και το 51% σε μελέτες, 20 μελέτες που
είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα στα συνεχιζόμενα.
Όσον αφορά τα νέα έργα, προμήθειες, μελέτες, δηλ. το 50% του τεχνικού προγράμματος,
το ήμισυ των ποσών προέρχεται από προγράμματα και συγκεκριμένα 5,5% για υπηρεσίες, 1,5%
για προμήθειες και 93% για έργα. Το άλλο ήμισυ των νέων έργων από έσοδα του Δήμου
αναλύεται σε 35% για προμήθειες, 17% για αποζημιώσεις, 10% για μετοχικό κεφάλαιο της
ΚΕΠΑ και μου έρχεται ένα περίεργο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα ανεβάζουμε το μετοχικό
κεφάλαιο λες και κάνουν επένδυση εκεί και 21% για υπηρεσίες.
Όπως βλέπουμε με την ανάλυση αυτή δεν υπάρχουν λύσεις πολλές για τα τεχνικά έργα,
παρά μόνο οι μελέτες οι ώριμες για να μπορούμε να εντάξουμε σε προγράμματα και αυτή είναι η
μόνη λύση και εδώ όπως βλέπουμε ένα φτωχό τεχνικό πρόγραμμα.
Η κ.Γεωργιάδου ανέλυσε ότι έργα του ΕΣΠΑ θα ενταχθούν μέσα στο 2017, γιατί είχα μια
απορία και λέω δεν είναι δυνατόν γιατί είμαστε τόσο πίσω αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει, καλό είναι
να λέμε όπως έχουν τα πράγματα ότι η τεχνική υπηρεσία «τρικλίζει» λίγο. Πρέπει να δείξει η
τεχνική υπηρεσία λίγο μεγαλύτερο ζήλο σε χρονικό διάστημα για να υποβάλλονται νωρίς οι
μελέτες αυτές.
Προσωπική άποψη είχα και έχω για το θέμα των μελετών, όσον αφορά να δώσουμε σε
ξένους έξω ιδιώτες, δεν θα αναφερθώ πάλι σε αυτό.
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη από δήλωση του Δημάρχου στον
τοπικό τύπο ότι μείωση του προσωπικού από 400 σε 280 και μας ήρθαν και 15 και μάλιστα με
πολύ μεγάλη αύξηση των εισφορών των εργαζομένων την οποία είχαμε. Η μείωση είχε ως
αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του Δήμου και μάλιστα όταν υπάρχει ένα οργανόγραμμα σε
διοικητικό προσωπικό οι περισσότεροι είναι διευθυντές και προϊστάμενοι. Επειδή έζησα σαν
αντιδήμαρχος οικονομικών το θέμα της έλλειψης ικανού προσωπικού για διεκπεραίωση του
προγράμματος ληξιπρόθεσμων, το γνωρίζει ο Δήμαρχος κι ο διευθυντής, κάναμε αγώνα δρόμου
για να εντάξουμε, τα είχαμε τα λεφτά από τα ληξιπρόθεσμα περνούσαν ημερομηνίες και δεν
είχαμε προσωπικό να κόβουμε εντάλματα. Να φανταστείτε ότι μία έλλειψη ικανού εκπαιδευμένου
προσωπικού είναι απαραίτητη γι’ αυτόν τον Δήμο.
Όσον αφορά την οικονομική υπηρεσία και τον απερχόμενο διευθυντή, εκθείασα πολλές
φορές αυτή την υπηρεσία και τα έκανα όχι από γνωριμίες είτε από δεσμούς, γιατί είμαι ευθύς και
ξέρω να κατηγορώ και ξέρω να επαινώ, νομίζω αυτή η οικονομική υπηρεσία του Δήμου βοήθησε
και πιστεύω και ο αντικαταστάτης του κ.Δαούλα να μπορέσει να συνεχίσει σαν αυτόν.
Εδώ ήθελα να κάνω πω κάτι το οποίο το έβλεπα και νομίζω πάλι δεν έγινε πράξη: Εκείνο
που λείπει σήμερα στο Δ.Βέροιας είναι ότι έλειπε, δεν ξέρω αν τώρα εφαρμόζεται, ότι δεν έβλεπα
τον οικονομικό διευθυντή τουλάχιστον ανά εβδομάδα να κάθονται και να συζητάνε τα οικονομικά
του Δήμου. Επειδή λείπω και πολλές ώρες δεν έρχομαι, μακάρι να διαψευστώ, αλλά θέλω να πω
ότι η σχέση οικονομικού διευθυντή με Δήμαρχο και με τους αντιδημάρχους είναι κάτι που πρέπει
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να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα για να μπορούμε να πούμε ότι θα πετύχουμε κάτι.
Γιατί τον οικονομικό διευθυντή όταν του πάει ο αντιδήμαρχος μια πρόταση και λέει τροποποίησε
αυτό, πάρε το αποθεματικό και κάνε εκείνο, νομίζω είναι πρόχειρες δουλειές και πρέπει τα
οικονομικά να τα βλέπουμε με διαφορετικό πλάνο.
Είχαμε τις απαιτήσεις με τη δέσμευση των λογαριασμών, ήταν πιο μάγκες αυτοί που
χρωστάνε και δεν έχουν λεφτά στους λογαριασμούς; Δηλ. τι κάναμε; Μια τρύπα στο νερό.
Όσον αφορά κατασχέσεις, φυσικά σε ανήμπορο δεν μπορούμε να κάνουμε κατάσχεση.
Όσον αφορά σε έχοντες κι αυτοί προσπαθούν να ξεφύγουν και είχα πει τότε ότι όταν ήμουν
αντιδήμαρχος και παραιτήθηκα τη λύση της μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα για τους
έχοντες, όχι για τον φτωχό τον κόσμο τον τρόπο αυτό που είναι νόμιμος να τον ακολουθήσουμε,
θέλουμε ένα μειώσουμε αυτά τα 9.000.000€ γιατί κάθε χρόνο αυτά θα είναι αυξητικά. Και
λέγοντας 9.000.000 για να πω ότι αν σήμερα εμφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα στα 44 και
45.000.000, ας αφαιρέσουμε τα 9.000.000€ να τα κατεβάσουμε λίγο κάτω και να πούμε ναι είναι
από τη μια έσοδα και από την άλλη έξοδα, αλλά γίνεται φτωχότερος ο Δήμος σε κονδύλια έστω
και τα έξοδα είναι είτε για έργα είτε για οτιδήποτε. Δηλ. η πραγματικότητά μας κατά 9.000.000€
είναι ψευδής, άρα ότι αυτά που αναφέρονται με την κρίση τη σημερινή αυξάνονται 9 και
αποκλείεται να μειώνονται.
Είχα κάνει λόγο πολλές φορές και δεν ξέρω το γιατί και μετά με τη επιστολή της
διαχειριστικής για τη γέφυρα, να ενταχθούν οι τόκοι, η διαχειριστική μας έστειλε έγγραφα τα
οποία μοιραστήκαν στους συμβούλους για τους τόκους της δωρεάς και χρόνια τώρα φωνάζω γιατί
οι τόκοι δεν εντάσσονται μέσα, γιατί προϊόν του δανείου είναι η δωρεά, όπως έχει έξοδα έχει και
έσοδα ένα ποσό, νομίζω ότι κακώς δε γίνεται.
Εκεί που πρέπει κατά την άποψή μου να γίνει κάτι, είναι καταρχήν στο θέμα των
πολιτιστικών συλλόγων που προσφέρουν ένα σημαντικό έργο. Πρέπει να προσεχτούν λίγο
περισσότερο οι σύλλογοι και ιδίως οι ανήμποροι. Είδαμε ένα εγχείρημα το οποίο έγινε από τον
αντιδήμαρχο πολιτισμού που ήταν πετυχημένο στο θέμα αυτό, που έδινε τη δυνατότητα σε
φτωχούς δημότες, άσχετα αν δεν έτρωγαν το σουβλάκι που υπαινίχθηκαν κάποιοι που γίνονται
πανηγύρια με σουβλάκια, γιατί αυτοί οι φουκαριάρηδες δεν έχουν τον οβολό ούτε σουβλάκι να
πάρουν, να κάθονται εκεί στον Προμηθέα στο υψωματάκι και βλέπουν ή μπαίνουν να χορέψουν.
Αν πάνε στη συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου ή των Αθηνών δε θα τους αφήσουν να μπουν
μέσα, γιατί δεν θα έχουν τα λεφτά ούτε από έξω να περάσουν. Ούτε είναι ήθη έθιμα παραδόσεις
οι συμφωνικές ορχήστρες.
Όταν μιλάμε για πολιτισμό εδώ στη Βέροια και στην Ημαθία μιλάμε για τα δεδομένα τα
πολιτιστικά που υπάρχουν. Άρα πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα.
Πρέπει να προβούμε στην άρση απαλλοτριώσεων 100 χιλιάδες φορές τα έχω πει σαν
αντιδήμαρχος, σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί δεν βεβαίωνα ότι υπάρχει το χρήμα για να
αποζημιώσουμε, βλέπω όμως τώρα ότι αρχίσαμε και αποζημιώνουμε. Όπου μπορούμε αυτά να τα
κάνουμε, οι τιμές μονάδος τότε οι οποίες αυτός ο Δήμος θα πουλήσει και το κτίριο του και δεν θα
μπορέσει να ξοφλήσει, πρέπει να προβούμε και σε αυτή την ενέργεια.
Πρέπει να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα, δίνεται μια βαρύτητα τη βλέπω στο θέμα των
προμηθειών. Αν θέλουμε να κάνουμε, ο Δήμος είχα πει και όταν ήμουν αντιδήμαρχος, έχει τις
δυνατότητες να είναι μέσα στους δέκα καλύτερους Δήμους και να μπορεί να σταθεί συγκριτικά με
τους άλλους, αλλά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα των προμηθειών μας,
μπορούμε να διεκδικήσουμε όχι ξέροντας με mail και να λάβουν γνώση, να κάνουμε έρευνα
μεγαλύτερη. Θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά ανταλλακτικά, επισκευές, όσον
αφορά προμήθειες όλων των ειδών.
Πρέπει να δώσουμε βαρύτητα γιατί από εκεί μπορεί να γλιτώσουμε πολλά λεφτά, όπως
κερδίσαμε στις σχολικές επιτροπές, όπως έγιναν και άλλες περιπτώσεις και κυνηγήσαμε και στο
Δήμο.
Πρέπει η άρδευση να μεταφερθεί στη ΔΕΥΑΒ, το τονίζω, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν τα
ορεινά χωριά που είχαν βάλει ένα βέτο, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την περίπτωση και θέλουμε
να σπαταλούμε χρήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο η άρδευση να μην πάει στη
ΔΕΥΑΒ, να μειώσουμε έξοδα. Τα έξοδα θα είναι πολύ μεγάλα. Πρέπει και εκεί να κάνουμε τη
μεταφορά.
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Πρέπει να δώσουμε κ.Κορωνά λίγα ακόμα από τη χρηματοδότηση και στην ΚΑΠΑ και
στην ΚΕΠΑ. Μειώθηκαν τα κονδύλια αλλά νομίζω ότι διαχειρίζεστε πολύ καλά την ΚΑΠΑ και
μας λέγατε για μεγάλα ποσά, εκατοντάδες νομίζω οι εκατοντάδες οι πολλές μπορούσαν να είναι
και εκατοντάδες ελάφρυνσης της χρηματοδότησης από το Δήμο προς την ΚΑΠΑ. Να έχετε αυτή
τη μεγαλοψυχία να το ζητάτε και να το λέτε οι ίδιοι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλοι να
διεκδικήσουμε ενωμένοι απέναντι στον εχθρό την Τρόικα και την κεντρική διοίκηση. Εδώ
καθόμαστε για να συζητήσουμε και να πούμε τι;
Αν δεν είναι σήμερα η διοίκηση που είναι και είναι αύριο άλλη και είμαστε άλλη διοίκηση
στα πράγματα πιστεύουμε ότι θα διορθωθούν ορισμένα;
Άρα πρέπει να δώσουμε ένα αγώνα γιατί αυτό το οποίο ακούγεται ότι θα αφαιρέσουν και
τη διοίκηση από την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό να το περιμένουμε. Μετά τις περικοπές θα πάρουν
και τη διοίκηση από τους Δήμους θα βάλουν κάποιους υπαλλήλους να διοικούν και δεν θα
είμαστε εδώ να συζητάμε μεταξύ μας.
Εγώ στον προϋπολογισμό θα ψηφίσω λευκό σε κωδικούς προμηθειών, άρδευσης, της
δωρεάς για το λόγο της μη ένταξης της γέφυρας Κούσιου, για το θέμα της αποζημίωσης των
ρυμοτομούμενων και θα ψηφίσω όλους τους άλλους κωδικούς.
Μαρκούλης: Πρόεδρε, κ.κ. σύμβουλοι, καταρχήν για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται
αυτό που είχαμε πολλές φορές τονίσει κατά την ψήφιση των προηγούμενων προϋπολογισμών, ότι
οι προϋπολογισμοί που τίθενται υπόψη των δημοτικών συμβούλων προς έγκριση ήταν εικονικοί,
αόριστοι και στο φινάλε ήταν ελλειμματικοί και βεβαίως ήταν και αντιαναπτυξιακοί.
Το γεγονός δε αυτό οφείλεται καταρχάς στη διάθεση της σημερινής δημοτικής αρχής να
συμμορφωθεί πλήρως με τις επιταγές της Τρόικα, με τα διάφορα σταθεροποιητικά προγράμματα
όπως αυτά ονομάζονται και βέβαια αυτό προκύπτει από τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου
που δεν υφίστανται επί των βασικών ζητημάτων του προϋπολογισμού. Βέβαια το Παρατηρητήριο
ετάχθη όχι για να ακολουθηθεί από το Δ.Βέροιας μια αναπτυξιακή πολιτική αλλά μια πολιτική
κουτσουρέματος όλων των δαπανών. Αυτό πως προκύπτει; Καταρχάς σε μεγέθη, μεγέθη επί της
ουσίας και αναφορικά με τα τακτικά έσοδα γιατί αυτά που αντικατοπτρίζουν την πραγματική
εικόνα ενός Δήμου όπως λειτουργεί, ανακύπτει το ζήτημα της μείωσης των τακτικών εσόδων δηλ
των εσόδων που πρέπει να έχει ο Δήμος από τις δράσεις στων πολιτών, από τις δράσεις των
φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στα
διοικητικά όρια του Δ.Βέροιας. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προγραμματικές δεσμεύσεις
οι οποίες ήταν αντιγραμμένες από προγράμματα υποψηφίων δημάρχων ή διατελεσάντων
δημάρχων στο Δ.Βέροιας ή ακόμη και παρατάξεων οι οποίες ήταν συνυποψήφιες για την
κατάκτηση του Δ.Βέροιας. Παρά το γεγονός αυτό ούτε στις ελάχιστες προγραμματικές συμβάσεις
δεν ανταποκρίθηκε η παρούσα δημοτική αρχή.
Βέβαια εγώ δεν έλαβα καμία απάντηση τόσο από την οικονομική υπηρεσία όσο και από
την τεχνική υπηρεσία, επί των ερωτημάτων που έθεσα και επί των παρατηρήσεων που
αναφέρονται στο σχετικό πρόγραμμα στο σχετικό προϋπολογισμό.
Θέσαμε το ζήτημα της ύπαρξης του γενικού όρου λοιπά έσοδα ή λοιπά έκτακτα έσοδα.
Πέραν του γενικόλογου αυτός ο όρος ή αυτό το κονδύλιο προκύπτει από τις προηγούμενες
χρήσεις δεν μας λέει τίποτα, γιατί τουλάχιστον η παρούσα δημοτική αρχή έχει παρουσία 2 ετών
στα πράγματα και βέβαια το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί ο προϋπολογισμός του
2016 σε 20 τροποποιήσεις, δείχνει ότι όλοι οι προϋπολογισμοί συντάσσονται με πρόχειρο τρόπο
και δεν διδάσκονται τίποτα οι συντάκτες του προϋπολογισμού από τις προηγούμενες χρήσεις.
Έτσι λοιπόν, ερχόμενοι στην ανάλυση του προϋπολογισμού, βλέπουμε ότι στα τακτικά
έσοδα παρά το γεγονός ότι το 2015, μιλάμε για έτη που ήταν έτη ύφεσης, ήταν έτη που
εφαρμόστηκαν οι μνημονιακές πολιτικές, είχαμε τακτικά έσοδα 25.103.321,89€ στη συνέχεια το
2016 είχαμε 25.963,757€ επίσης έτος ύφεσης με τα κάπιταλ κοντρόλς με πράξη νομοθετικού
περιεχομένου που επέβαλαν αναστολές πληρωμών κλπ., το 2017 έχουμε προϋπολογισμό
24.483.813€ δηλ. έχουμε μια μείωση της τάξης του 1.000.000€ στα έσοδα.
Εκτός του γεγονότος ότι έχουμε αύξηση στους προσόδους από ακίνητη περιουσία, αύξηση
στα έσοδα από την κινητή περιουσία, αύξηση στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
της τάξεως του 5%, παρά το γεγονός αυτό έχουμε μια μείωση η οποία αγγίζει το ποσό του
1.000.000€. Εδώ σε αυτό το κονδύλιο ενώ είχαμε έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές
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δαπάνες στα προηγούμενα έτη 20.000.000€ φέτος έχουμε προϋπολογισμό 17.459.603,68€ δηλ.
μια μείωση της τάξης του 10%. Βέβαια για να καλυφθεί πλέον να έχουμε την αύξηση των εσόδων
στο τέλος γιατί μόνο έτσι μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κενό και να πάμε στα 45.306.374€ από
43.937.757€ που ήταν το 2016 και 50.586.351€ έχουμε αύξηση των εκτάκτων εσόδων της τάξεως
των 3.443.680€ και μια αύξηση των επιχορηγήσεων χωρίς αυτές να αναλύονται πουθενά, της
τάξης των 2.850.880€ δηλ. μιλάμε ότι τα 2/3 του προϋπολογισμού αναφέρονται σε επιχορηγήσεις
για επενδύσεις οι οποίες είναι στον αέρα. Όσον αφορά αυτόν που έκανε την επισήμανση τα
εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών.
Όσον αφορά τις δωρεές και να δείτε ότι η διοίκηση του Δήμου ακολουθεί μια
καταστροφική πολιτική ενώ είχαμε σε προηγούμενα έτη 2.500.000-3.000.000€ σήμερα κανένας
συμπολίτης δεν εμπιστεύεται το Δήμο της Βέροιας για να δωρίσει έστω 1€. Και γι αυτό έχουμε
τον προϋπολογισμό μηδέν λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει αυτό το κακό κλίμα το οποίο έχει
αφήσει ιστορία της γέφυρας Κούσιου και βέβαια η διαχείριση των κοινών κονδυλίων για τα
υπόλοιπα κτήρια, κτήριο Καραναστάση κλπ. το οποίο ειρήσθω εν παρόδω φέρεται στο τεχνικό
πρόγραμμα για δεύτερη χρονιά, για τρίτη χρονιά, τα 190.000€ και έχουμε και ένα κονδύλιο ακόμη
για πρώτη φορά 50.000€.
Να φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κ.Καγκελίδης στα εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά το παρελθόν, είναι βεβαίως αδύνατο να εισπραχτούν αυτά τα χρήματα,
έχουμε μια αύξηση από 7.000.950€ παρά το γεγονός ότι ακολουθείται η πολιτική της επιστροφής
ποσών. Γιατί εκτός από αυτά τα οποία λέμε ότι μας οφείλουν, κάθε φορά το Δ.Σ. σε κάθε
συνεδρίαση παίρνει τουλάχιστον 4 με 5 αποφάσεις με τις οποίες επιστρέφονται χρήματα σε
δημότες και αυτά τα χρήματα είναι αυτά που φαίνονται στον κωδικό βεβαιωθέντα. Ερχόμαστε
εμείς κάθε φορά και ψηφίζει η πλειοψηφία επιστροφές, από βεβαιωθέντα από κλήσεις είναι αυτά
τα ποσά κ.Ασλάνογλου. Έχετε στον προϋπολογισμό αυτό το ποσό το οποίο δεν θα το εισπράξετε
γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να εισπραχθεί. Είναι σαν αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία
αναφέρονται στο δημόσιο κορβανά ότι θα εισπραχθούν αλλά δεν εισπράττονται ποτέ γιατί ουκ αν
λάβεις παρά του μη έχοντος.
Φτάνουμε σε αυτό το οποίο λέτε εσείς κ.Δαούλα, εσείς κ.Δαούλα έπρεπε αυτό τον
προϋπολογισμό να φέρετε γιατί αν φέρνατε αυτό τον προϋπολογισμό δεν θα ήσαστε εκεί που
είστε, στα τακτικά έσοδα από το 1.592.551€ έχετε λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για
επενδύσεις 800.000€, δηλ το 50% των τακτικών εσόδων, και τα λέτε λοιπά, χωρίς να λέτε από
εισφορά Κ.Η., τέλη καθαριότητας κλπ. χωρίς να τα αναφέρετε το 50% του προϋπολογισμού
αναφέρεται ως λοιπά έσοδα και το ίδιο πράγμα το κάνετε το 1/3 των έκτακτων εσόδων το
βαφτίζετε λοιπά έσοδα. Δηλ. από τα 2.850.000€, από τα 4.184.000€ το 1.000.000€ το εμφανίζετε
ως λοιπά έκτακτα έσοδα.
Βέβαια κ.Δαούλα δεν αφορά η τοποθέτησή μου αιχμή σε σχέση με τις γνώσεις, είστε
εξαίρετος επιστήμονας αλλά εδώ ο προϋπολογισμός νομίζω ότι ευθέως δεν μπορεί να
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν αναφερόμαστε σε λοιπά τακτικά και έκτακτα έσοδα
προφανώς έχουμε ένα αόριστο προϋπολογισμό.
Να πω το εξής: Δε σας εμπιστεύεται κανείς κ.Βοργιαζίδη, όταν εσείς έρχεστε και το 2017,
ένα έτος που υποτίθεται ότι θα πρέπει να μπαίνουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, όταν δεν έχετε και
βέβαια δεν σας εμπιστεύεται γιατί δεν έχετε την ικανότητα να σας εμπιστευτούν, γιατί κι αυτό το
πράγμα χρειάζεται μια ικανότητα, γιατί δεν εμφανίζετε μελέτες, δεν εμφανίζετε προτάσεις, δεν
έχετε προοπτική, δεν μπορείτε να προχωρήσετε στα απλούστερα ζητήματα.
Εγώ ένα πράγμα το έχω πει δέκα φορές. Υποσχεθήκαμε εμείς στο πρόγραμμά μας και το
περιλάβαμε στο πρόγραμμά μας ότι όταν αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου το πρώτο πράγμα
που θα κάνουμε είναι να καλύπτουμε απευθείας τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Και σήμερα
καλύπτονται οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., όχι με πρωτοβουλία του Δήμου αλλά με πρωτοβουλία
ιδιωτών, χωρίς αυτό να είναι κακό, αλλά από εκεί και πέρα η παράλληλη κάλυψη για να δείτε ότι
ούτε τα ελάχιστα δεν έχετε κάνει από αυτά τα οποία ευαγγελιζόσασταν ως πυλώνες ανάπτυξης.
Φυσικά μέχρι σήμερα αυτή η αναξιοπιστία έχει οδηγήσει και στο δυσμενές συμπέρασμα
και αποτέλεσμα να μην μπορούν να σας εμπιστευτούν για την εκτέλεση του παραμικρού έργου
ούτε οι ιδιώτες μας. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν υφίστανται καινούργιες δωρεές, αλλά
ούτε ακόμη κι η πολιτεία στην οποία φέρεστε νωχελικά και φέρεστε με τρόπο υποτακτικό χωρίς
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να έχετε ορθώσει το ανάστημά σας, χωρίς να ορθώσετε ένα αντιμνημονιακό λόγο, χωρίς να
διαμαρτυρηθείτε μέχρι σήμερα για όλες αυτές τις μειώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα και είναι
αντίθετες και με τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών και των δημοτών, είναι αντίθετες
περισσότερο με τα κονδύλια τα δημοτικά τα οποία έρχεστε να διαχειριστείτε και τα διαχειρίζεστε
με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, ήθελα να πω ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε μια
υπεύθυνη αντιπολίτευση και από εδώ και πέρα Πρόεδρε νομίζω ότι και λόγω του γεγονότος ότι θα
πρέπει να σοβαρευτούμε γενικότερα και να σοβαρευτεί και γενικότερα κι η διοίκηση θα πρέπει να
στρέψει τα ώτα προς την αντιπολίτευση και όταν λέμε κάτι να μην ειρωνεύεται να μην σχολιάζει.
Να κοιτάει να απαντάει, αν δεν μπορεί να απαντήσει, αν νομίζει ότι κάτι είναι δεικτικό να το
κρατάει και αν μπορεί η διοίκηση να παράγει έργο να το παράγει αν δεν μπορεί να κάνει το
αυτονόητο.
Μελιόπουλος: Ήθελα να πω ότι ή δεν το είπα εγώ καλά ή δεν το καταλάβατε, μάλλον δεν
το είπα εγώ καλά, να μιλούσαν με τη σειρά οι παρατάξεις κάθε μία ανεξάρτητα αν θα μιλούσε ο
ειδικός αγορητής ή ο επικεφαλής. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να πάρουν οι προηγούμενοι σε
δύναμη το λόγο και εγώ να μιλήσω τελευταίος.
Πρόεδρος: κ.Παπαγιάννη θέλετε να προηγηθείτε; Όχι;
Μελιόπουλος: Συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 2017
του Δ.Βέροιας.
Εξαρχής οφείλουμε ως Λαϊκή Συσπείρωση να πούμε τα εξής: Ο Δ.Βέροιας, όπως κι οι
υπόλοιποι Δήμοι της πατρίδας μας, είναι φορείς του κράτους, φορείς της κυβέρνησης, το
αποκαλούν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Αποτελούν την τοπική διοίκηση του κράτους. Ποιου
κράτους; Ενός καπιταλιστικού κράτους που ακριβώς επειδή στη βάση του έχει τον καπιταλισμό,
αυτό το κράτος είναι ταγμένο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων ενάντια στα συμφέροντα
των πολλών, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων.
Ως ένας τέτοιος φορέας του κράτους ο Δ.Βέροιας δεν μπορεί παρά ο προϋπολογισμός και το
τεχνικό πρόγραμμα που συζητάμε σήμερα, προϋπολογισμός που αποτελεί τη βάση της
λειτουργίας του Δήμου δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά βαθύτατα αντιλαϊκός και να
εξηγήσω γιατί είναι έτσι.
Η χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης, αυτά που βλέπουμε ως έσοδα στον
προϋπολογισμό που συζητάμε σήμερα γίνεται από δυο πηγές κύρια και αποκλειστικά αν θέλετε.
Κατά ένα ποσοστό, μικρότερο είναι αυτό το ποσοστό και γίνεται ολοένα πιο μικρό από τους
κεντρικούς δημόσιους πόρους που προέρχονται από ένα αντιλαϊκό σύστημα φορολογίας ενώ κατά
ένα άλλο μεγάλο ποσοστό, τα έσοδα δηλ. των δήμων αποτελούνται από τοπικούς φόρους, τέλη,
εισφορές, δικαιώματα, διάφορα χαράτσια πχ τα πρόστιμα του ΚΟΚ και αυτά προέρχονται στην
συντριπτική τους πλειοψηφία από τα λαϊκά στρώματα του Δ.Βέροιας. Γι’ αυτό, και όχι μόνο,
εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση λέμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι βαθιά αντιλαϊκός.
Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα και των λίγο προηγούμενων χρόνων έχει
συνταχθεί με το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, τα μεσοπρόθεσμα
προγράμματα δημοσιονομικής στρατηγικής σύμφωνα με όλη την αντιλαϊκή πολιτική Ε.Ε. και
κυβερνήσεων, αντιλαϊκή πολιτική υπέρ των συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτός ο
προϋπολογισμός αποτυπώνει σε αριθμούς τη συνεχή μείωση των κεντρικών πόρων προς την
τοπική αυτοδιοίκηση ως την κατάργηση σχεδόν της χρηματοδότησης αυτής της κρατικής
επιχορήγησης προς το Δήμο ώστε να εξοικονομούνται από την κυβέρνηση πόροι που να
διατίθενται όχι βέβαια για τις λαϊκές ανάγκες αλλά για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και
την κερδοφορία του. Ειπώθηκαν τα νούμερα δεν έχει καμία σημασία να τα αναφέρω ξανά.
Αποτυπώνει σε αριθμούς τις μειώσεις υπαλλήλων, την καθιέρωση ελαστικών μορφών εργασίας
στο Δήμο, την υπερφορολόγηση και τοπικά των λαϊκών στρωμάτων από το Δήμο. Αποτυπώνει σε
αριθμούς την απαγόρευση προσλήψεων, την υποβάθμιση και κατάργηση υπηρεσιών των δήμων,
την εξυπηρέτηση κατά ένα ελάχιστο και ίσως ούτε αυτό, μέρους των λαϊκών αναγκών των
δημοτών μας, μείωση ακόμα και αυτών των προνοιακών επιδομάτων. Αποτυπώνει σε αριθμούς το
γεγονός ότι υπάρχουν σχολεία που δεν συντηρούνται με ταβάνια που κινδυνεύουν να πέσουν στα
κεφάλια μαθητών και δασκάλων και που αναγκάζονται οι γονείς να βάλουν το χέρι βαθιά στην
τσέπη τους για να καλύψουν όσες ανάγκες μπορούν, από τις ανάγκες που έχουν τα σχολεία.
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Αποτυπώνει ότι υπάρχουν δρόμοι με λακκούβες, ότι ο δημοτικός φωτισμός ολοένα και
συρρικνώνεται, στο διηνεκές αναβάλλονται να αντικατασταθούν οι λάμπες που πρέπει.
Αποτυπώνει σε αριθμούς τη συνεχιζόμενη παρακράτηση φόρων της τοπικής διοίκησης από το
κράτος. Είχαμε την προηγούμενη γενιά που συμφώνησαν η ΚΕΔΕ κι η πλειοψηφία των δημάρχων
να διαγραφούν αυτά κατά ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, αποτυπώνει και τις καινούργιες
παρακρατήσεις από δεύτερη γενιά των παρακρατηθέντων. Αποτυπώνει ότι οι υπηρεσίες που
παρέχει ο Δήμος έχουν γίνει πανάκριβο εμπόρευμα και αναφερόμαστε στην παιδεία, στον
αθλητισμό, στον πολιτισμό. Δεν φτάνει ολόκληρη η μέρα να απαριθμήσουμε τι αποτυπώνει αυτός
ο προϋπολογισμός ενάντια στα λαϊκά στρώματα.
Ταυτόχρονα αυτός ο προϋπολογισμός, με τις συνεχείς τροποποιήσεις κι όπως δείχνουν οι
προηγούμενες χρονιές κι αυτό θα συμβεί, θα αναμορφώνεται προς το χειρότερο προς τους
δημότες.
Με δυο λόγια αποτυπώνει σε αριθμούς μια ολόκληρη αντιλαϊκή πολιτική Ε.Ε. και
κυβέρνησης και σε τοπικό επίπεδο. Μια αντιλαϊκή πολιτική και έχει σημασία εδώ να το πούμε,
την οποία συνυπέγραψαν και συνυπογράφουν όλα μαζί τα κόμματα του ευρωμονόδρομου
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ και με την οποία πολιτική κατά βάθος συμφωνεί κι η ναζιστική
εγκληματική οργάνωση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, αφού το μόνο αντίπαλο που βλέπει είναι ο
πρόσφυγας, ο μετανάστης, εκείνος που αγωνίζεται ενάντια στα αφεντικά, τους καπιταλιστές. Μια
πολιτική που συμφωνεί τόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων που είναι στην ΚΕΔΕ που μόνο
κουρνιαχτό σηκώνει για ελάσσονα ζητήματα. Μια πολιτική και συμφωνείται κι εσείς οι υπόλοιποι
εδώ μέσα όσο και αν έχετε επιμέρους διαφωνίες, φάνηκε από τις τοποθετήσεις ποιες είναι οι
επιμέρους διαφωνίες σε επίπεδο διαχείρισης και πολλές φορές ούτε και σε αυτά. Τόσο η
παράταξη της πλειοψηφίας όσο και η παράταξη της μείζονος πλειοψηφίας και οι υπόλοιπες
παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας.
Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση, ως παράταξη του Κ.Κ., καταψηφίζουμε καθαρά και ξάστερα
και χωρίς αστερίσκους αυτό τον προϋπολογισμό όπως καθαρά και ξάστερα αντιπαλεύουμε την
πηγή αυτού του δημοτικού προϋπολογισμού το γενικό προϋπολογισμό του κράτους.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση στον Δ.Βέροιας, ως κουμουνιστής δημοτικός σύμβουλος πρέπει να
πούμε και κάποιες από τις θέσεις που έχουμε, και ποιες είναι αυτές; Να χρηματοδοτηθεί πλήρως
και επαρκώς η τοπική διοίκηση σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες κι όχι σύμφωνα με τις ανάγκες
του κρατικού προϋπολογισμού και των επιχειρηματιών, ο οποίος αυτός κρατικός προϋπολογισμός
θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο, τη μεγάλη ακίνητη περιουσία και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Η
κατάργηση της λεγόμενης οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων που στοχεύει στην πλήρη
εξαφάνιση της κρατικής χρηματοδότησης προς την τοπική διοίκηση την επιβολή νέων χαρατσιών
και φόρων στη λαϊκή οικογένεια.
Καλούμε τα λαϊκά στρώματα του Δήμου όχι μόνο να μην αποδεχτούν την αντιλαϊκή
πολιτική που προανέφερα και περιέγραψα έστω και λίγο αλλά και να βγουν μπροστά, αν βάλουν
εμπόδια, να επιβάλουν λύσεις και άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των επειγόντων
προβλημάτων τους και ακόμα περισσότερο να την ανατρέψουν και να ανοίξουν και δρόμους για
μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας για να γίνουν οι ίδιοι κύριοι του πλούτου που
παράγουν.
Τελειώνοντας, μια σύντομη τοποθέτηση για το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ως μέρος του
προϋπολογισμού, έχουμε τις ίδιες θέσεις φυσικά, φαίνεται και από την εισήγηση πόσο
κουτσουρεμένο είναι το τεχνικό πρόγραμμα και ποιες είναι οι πηγές των εσόδων. Μισά και
παραπάνω έσοδα προέρχονται από την τσέπη των δημοτών. Τα ποσά είναι ελάχιστα από τη
ΣΑΤΑ, ανεξάρτητα αν δείχνει ένα χρηματικό υπόλοιπο είτε δεν διατέθηκε είτε δεν δόθηκε από
τους Δήμους στο κράτος.
Το ποσό των 867.000€ που προβλέπει στο εισηγητικό του τεχνικού προγράμματος όταν
διαιρεθεί με το σύνολο του πληθυσμού των δήμων δεν είναι ούτε 13€ ανά δημότη το χρόνο. Για
το που θα κατευθυνθούν τα έργα; Είναι κάποια συνεχιζόμενα έργα που και αυτά στην πορεία θα
τροποποιηθούν από ότι δείχνει ο προηγούμενος προϋπολογισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το
καλαθοφόρο όχημα που κατά κοινή ομολογία χρειάζεται, δεν πραγματοποιήθηκε αυτό την
προηγούμενη χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα από ότι λέγεται δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή
η προμήθεια.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό του τεχνικού προγράμματος έχει δοθεί σε εργολάβους, δεν
υπάρχουν έργα για λαϊκές ανάγκες. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κοιμητήρια, για αποχέτευση στα
δημοτικά διαμερίσματα, τα ποσά για τα σχολεία είναι ελάχιστα και για τη συντήρηση των
σχολείων και μια σειρά άλλα που περιγράψαμε στην τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό οπότε
ως συμπέρασμα καταψηφίζουμε και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Παπαγιάννης: Αξιότιμε Πρόεδρε, κ.κ. σύμβουλοι. επιτρέψτε μου μια σύντομη πολιτικού
περιεχομένου παρέμβαση για τα τεκταινόμενα σήμερα εδώ. Η ταπεινή μου άποψη και ενόψει των
δεδομένων που ζήσαμε στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, ποια είναι σε σχέση με τους
προϋπολογισμούς την αξιοποίηση του χρήματος που υπάρχει; Πέρα από όσα λέμε μνημόνιο
αντιμνημόνιο και αυτά που λέει ο κ.Μελιόπουλος τα οποία μου φαίνονται πολύ όμορφα αλλά μη
ρεαλιστικά. Ποιες ήταν οι δυο μεγάλες τάσεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ; Από τη μια μεριά
ήταν οι απόψεις που παρήγαγαν πλούτο του νεοφιλελευθερισμού που θα λέγαμε που οδήγησε
πολλές κοινωνίες να έχουν πολλά χρήματα και οι απόψεις που αναπτύχθηκαν με το κίνημα της
σοσιαλδημοκρατίας οι οποίες μιλούσαν για τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου.
Εμείς ζήσαμε, είχαμε τη χαρά και την ευτυχή συγκυρία ειδικά στη δεκαετία του 1980 να
ζήσουμε μια μεγάλη αλλαγή στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα όπου μπορούσαμε ενόψει
της ύπαρξης πλούτου να μιλάμε για αναδιανομή του πλούτου.
Το πολιτικό ζητούμενο που θα έπρεπε να εξετάσει κάθε άνθρωπος που ασκεί δημόσια
εξουσία και αναλαμβάνει πολιτικές ευθύνες και αρμοδιότητες γιατί εγώ έτσι βλέπω το ρόλο του
σημερινού Δημάρχου, έχει αναλάβει μια ευθύνη και πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη,
είναι να χαράξουμε πολιτικές. Ποιες είναι οι πολιτικές αυτές όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν
χρήματα; Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δυναμική αναδιανομή του πλούτου;
Το ερώτημα είναι, πως βρίσκουμε πλούτο; Πως γυρνάμε σε λογικές πως θα αυξήσουμε
την πίτα την οποία θα μπορέσουμε μετά να μοιραστούμε; Πάνω σε αυτό δεν βλέπω τίποτα να
συζητιέται, να γίνεται ούτε να καταγράφεται από τις υπηρεσίες μετά την πολιτική παρέμβαση που
έπρεπε να υπάρχει από την αιρετή διοίκηση αλλά ούτε και να αποτυπώνεται στα έγγραφα που
έχουμε στα χέρια μας και μελετήσαμε. Το ζητούμενο αυτό θα ήταν νομίζω από κάθε άνθρωπο που
θέλει να ασκήσει έντιμα και σοβαρά πολιτική εξουσία.
Πως θα χαράξουμε το αύριο του Δ.Βέροιας; Τι κάναμε μέχρι σήμερα; Ο κ.Βοργιαζίδης
είναι 7, 8 χρόνια στα πράγματα. Τι μας φέρνει να ψηφίσουμε σήμερα για το 2017;
Συγχαρητήρια, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και τους
συγχαίρω και ξέρω ότι ταλαιπωρούνται με αυτά που κάνουν, κουράζονται αλλά από εδώ και πέρα
που πηγαίνει το πλοίο που λέγεται Δ.Βέροιας;
Ο κ.Καγκελίδης περιγράφει για μια μίζερη διαφήμιση, δεν είναι το θέμα αυτό, είναι που
πηγαίνουμε και τι κάνουμε σαν κοινωνία για να πάμε μπροστά για να αλλάξουμε, να φωνάζουμε
και να γκρινιάζουμε μονάχα; Να λέμε ότι μας μείωσαν τους φόρους; Να λέμε ότι δεν υπάρχουν
χρήματα; Ότι φταίει ο ένας και φταίει ο άλλος; Μήπως φταίμε εμείς όλοι; Μήπως με τις επιλογές
που κάνουμε αντί να κοιτάξουμε να πάμε μπροστά πως θα αυξήσουμε αυτή την πίτα για να
μπορέσουμε όλοι μας μετά να είμαστε πιο χαρούμενοι, κάνουμε πράγματα είναι σαν να κάνουμε
σημειωτόν ή σαν να πηγαίνουμε πίσω; Φυσικά το 1.000.000€ που περιέγραψε ο κ.Μαρκούλης
είναι μείον και του χρόνου…
Πρόεδρος: κ. Παπαγιάννη για τρίτη φορά το κάνετε, μην αναφέρεστε στις ομιλίες των
ομιλητών, δεν είναι ορθό κατά τον κανονισμό
Παπαγιάννης: Αναφέρομαι με καλοπροαίρετη διάθεση, ο καθένας έχει δικαίωμα να
τοποθετηθεί, ο κανονισμός λέει αν κάποιος επί προσωπικού θέλει μπορεί να τοποθετηθεί.
Αναφέρομαι πάντοτε καλοπροαίρετα σε αυτό μου τον προβληματισμό και δεν βλέπω τίποτα στα
έγγραφά που έχω μπροστά μου κι έχω μελετήσει με μεγάλη σπουδή, για ποιο λόγο ενόψει του ότι
δεν υπάρχει πνοή για το αύριο του Δ.Βέροιας για ποιο λόγο πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι
σήμερα εδώ να ψηφίσουμε αυτά που φέρνετε προς ψήφιση.
Αυτά τα λίγα, πολλά μπορούσα να σας πω, αλλά σέβομαι το χρόνο όλων, είναι Κυριακή,
είναι και μεσημέρι κι οι οικογένειες όλων μας περιμένουν. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε με
θετική διάθεση σε αυτά που μας φέρνετε προς ψήφιση, για αυτό θα έχω αρνητική ψήφο.
Μπέκης: Για το στρατηγικό σχεδιασμό, δύο είναι οι νόμοι που έχουν κατεξοχήν σήμα
κατατεθέν των μνημονιακών χρόνων και της αντίστοιχης πολιτικής. Ο ένας είναι ο ΕΝΦΙΑ, ο
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άλλος είναι ο Καλλικράτης. Ήμαστε και είμαστε αντίθετοι με αυτό το νόμο που γιγαντώνει την
αυτοδιοίκηση και κοινωνικά και γεωγραφικά και βάζει ζήτημα αν είναι τοπική ή όχι. Κι ένα
δεύτερο, με την αφαίμαξη πόρων που τρομάζουν τα νούμερα, ρώτησα τον Δήμαρχο, είπε 60%
περίπου και να μην είναι και 60 να είναι και 50 και τα παρακρατηθέντα 10 δις. Ακόμα και την
καλύτερη πρόθεση και την καλύτερη ικανότητα να έχει κάποιος δεν μπορεί με αυτά τα νούμερα
να χαράξει πολιτική.
Όσον αφορά τον όρο αυτοδιοίκηση, πάλι για τον Καλλικράτη λέω, αυτό τείνει προς
εξαφάνιση, δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση επί της ουσίας όταν σε στραγγαλίζουν οικονομικά και όταν
σε ελέγχουν στην παραμικρή λεπτομέρεια, όχι για ατασθαλίες, αλλά για το αν μπορείς να
περιορίσεις στο ελάχιστο τα όποια έξοδα για την οποιαδήποτε κοινωνική αναπτυξιακή πολιτική
και σε βάζουν σε ένα δρόμο απλώς να διαχειρίζεσαι μια καθημερινότητα να κλείνεις λακκούβες,
να διορθώνεις πράγματα τα οποία αν μείνουν έτσι ίσως να κάνουμε τη ζωή κόλαση σε πράγματα
στοιχειώδη. Δεν βλέπω προσωπικά εγώ από την τοπική αυτοδιοίκηση καμία αντίσταση σε αυτό
και δεν ξέρω τι νόημα έχει ο στρατηγικός σχεδιασμός, θα έχει ένα νόημα να πεις αυτό είναι το
όραμά μου, αν είχα λεφτά θα τα έκανα δεν μου τα δίνουν να αγωνιστούμε όλοι να τα πάρουμε,
δεν το βλέπω όμως. Θα ήθελα να δω όμως με νούμερα αυτά τα χρήματα στον στρατηγικό
σχεδιασμό και αυτό το συμπέρασμα που δεν υπάρχει.
Έτσι όπως είναι η κατάσταση καταλήγουμε σε αυτά που έλεγε ο Δημοσθένης πριν από
αιώνες «δη χρημάτων και ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων». Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και
τις καλύτερες προθέσεις να υπάρχουν, αλλά πρέπει να το παλέψουμε αυτό.
Τελειώνω με τον προϋπολογισμό. Εμένα μου φαίνεται ότι μεταφέρετε ένα μικρό μοντέλο
αυτού που υπάρχει στη γενική πολιτική σκηνή, οι δανειστές ελέγχουν τους προϋπολογισμούς της
κυβέρνησης κι η κυβέρνηση ελέγχει μέσω των δανειστών πάλι τους προϋπολογισμούς των δήμων,
Τι μένει ; Μένουν τα ΕΣΠΑ. Τι είναι τα ΕΣΠΑ όμως; Ευρωπαϊκά προγράμματα που σχεδιάζονται
κεντρικά και δεν μπορεί κανείς να με πείσει ότι δεν σχεδιάζονται κεντρικά με βάση πολιτικές
σκοπιμότητες, να δίνονται χρήματα εκεί που η πολιτική των δανειστών με επικεφαλής τη
Γερμανία το επιβάλει, να δίνονται χρήματα στην Ουκρανία π.χ. και να αφαιρούνται από τις χώρες
του ευρωπαϊκού νότου, γιατί στην Ουκρανία έχουν τα πολιτικά τους συμφέροντα. Να δίνονται
χρήματα σε κεντρικές χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν τόσες ανάγκες όσες έχει η νότια
βαλκανική και εμείς και η Ιταλία, η Πορτογαλία επίσης, αυτά είναι τα ΕΣΠΑ, αν νομίζεται ότι
είναι κάτι άλλο θα διαφωνήσουμε πολύ γιατί τα πράγματα καθορίζονται πολιτικά.
Με βάση αυτά και επειδή είμαστε μιας άλλης φιλοσοφικής και πολιτικής αντίληψης εμείς
δεν θα δώσουμε θετική ψήφο στα θέματα.
Αποστολόπουλος: Συμπληρωματικά θέλω να πω σε αυτά που είπε ο κ.Μπέκης τα
τελευταία χρόνια οριοθετείτε από το γενικότερο πολιτικό κλίμα με τη θηλιά του χρέους να σφίγγει
το λαιμό μας ως Έλληνες εδώ και 6, 7 χρόνια που επιβάλλονται τα μνημόνια, με τα οποία
μνημόνια δεν συμφωνούμε και πρέπει να τα αποτινάξουμε.
Η θηλιά του χρέους οδηγεί στον ακρωτηριασμό του κοινωνικού κράτους και στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.
Υπό αυτό το πρίσμα οι Δήμαρχοι, οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, γίνονται συνδιαχειριστές μιας κεντρικής μιζέριας και έχουν καταντήσει χωρίς αυτονομία και χωρίς
ουσιαστικές αρμοδιότητες με τη σπάθη του Παρατηρητηρίου να περικόπτει συνεχώς τη
δυνατότητα των κοινωνικών δαπανών.
Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργούνται αμείλικτα ερωτήματα κάθε μέρα που στροβιλίζουν
το μυαλό κάθε έλληνα που είναι σαν τα σύννεφα μιας χειμωνιάτικης μέρας. Θα πάει καλά η
οικονομία αναρωτιέται κάθε μέρα ο Έλληνας; Θα κακοφορμίσει το Κυπριακό; Θα πρέπει να μας
ανησυχούν τα εξωτερικά ζητήματα και όλα αυτά εντείνονται συνεχώς πόσο μάλλον όταν η
σιελοροούσα ρητορική του Ερντογάν συμπορεύεται με την αλβανική αμφισημία του Ράμα εν ήδη
δεύτερης φωνής και διαδραματίζουν τα …. Χωρίς να αφήνουν ιδιαίτερες αμφιβολίες και για όσα
αυτοί διακηρύσσουν και για όσα στρατηγικά στοχοθετούν.
Το ατρόμητο λιοντάρι που ήταν κάποτε η κυβέρνηση έχει καταντήσει μια θλιβερή
ξεδοντιασμένη γάτα και τα τελεσίγραφα των εκλογών όταν δεν νοιάζουν τους δανειστές ενίοτε
και όταν κατατίθενται, ενίοτε επιστρέφονται και αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν ως λαό.
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Επομένως υπάρχουν αμείλικτα ερωτήματα στον ελληνικό λαό. Τι κοινωνία είμαστε; Τι
κοινωνία θέλουμε να γίνουμε; Είμαστε μια κοινωνία που θέλει να παίξει ρόλους του παρελθόντος;
Είμαστε μια κοινωνία που ζει μια πραγματικότητα και δεν έχει βρει ακόμα όνομα; Είμαστε μια
κοινωνία που αυτό το όνομα δεν έχει βρει ακόμα θέση στη συνείδησή της; πράγματι σήμερα
είμαστε σε μια ιδιότυπη αστική κοινωνία που δεν έχει το δικό της ηρωικό της μύθο και τρέφει το
φαντασιακό της μύθο μέσα από τα έπη των προγόνων, όμως όλα αυτά θα πρέπει να μας
προβληματίζουν υπάρχουν κίνδυνοι γεωπολιτικών ακρωτηριασμών με όρους απομειώσεως της
εθνικής μας κυριαρχίας οι οποίοι ενίοτε δεν θα είναι αναστρέψιμοι.
Επομένως θα πρέπει να προβληματιστούμε και πρέπει όλη η κοινωνία να γίνουμε μια
γροθιά και να απαντήσουμε όλοι με την παλληκαριά που υπαγορεύει η ιστορία. Να ενωθούμε
όλοι με τον αγνό πατριωτισμό που κρίνει τους έλληνες απανταχού της γης και να καταλάβουμε
ότι το μόνο χρέος που έχουμε να πληρώσουμε είναι το χρέος ανατροπής όλων αυτών των
πολιτικών.
Δαούλας: Πρόεδρε μετά από όσα ελέχθησαν στο Δ.Σ. είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίσω
κάποια πράγματα.
Όσον αφορά τα τακτικά έσοδα το είχε πει και ο Δήμαρχος από την αρχή αλλά και εμείς ότι
φέτος στον προϋπολογισμό μας δεν έχουμε το 1.208.000€ που είναι τα παρακρατηθέντα. Ήταν η
8η δόση που πήραμε μέσα στο 2016 οπότε το 2017 δεν υπάρχει. Άρα το 1.200.000€ λείπει και γι’
αυτό είναι μειωμένα τα τακτικά έσοδα. Αυτό δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση και άρα κακώς
επισημαίνουμε ότι υπάρχουν λιγότερα τακτικά έσοδα.
Ένα άλλο είναι τα λοιπά τακτικά έσοδα και να επαναλάβω και να υπεισέρθω στον
αναλυτικό προϋπολογισμό. Η κατηγορία 7 είναι λοιπά τακτικά έσοδα, είναι ότι δεν
περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες, άρα και αυτό είναι ένα μικρό ποσό δεν έχει όμως
καμιά σχέση με το χρηματικό υπόλοιπο. Το ίδιο πράγμα είναι και το 16 τα λοιπά έκτακτα έσοδα,
αυτό είναι μια μικρή κατηγορία εσόδων.
Τώρα πάμε στο χρηματικό υπόλοιπο: Το χρηματικό υπόλοιπο είναι η τρίτη χρονιά φέτος
που αναλύεται, αν θα πάτε στην κατηγορία 5 θα δείτε το 5.11 και 5.12. το 5.11 είναι χρηματικό
υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα και το 5.12 είναι χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
έσοδα. Αυτό είναι το χρηματικό υπόλοιπο που περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων στις 31/12/.
Απλά γίνεται ανάλυση αυτού του ποσού και έχουμε 800.000€ πάνε για επενδύσεις από τα τακτικά
έσοδα και 1.000.000€ πάνε από τα έκτακτα έσοδα, δεν έχει καμία σχέση με τους παραπάνω
κωδικούς, ούτε με τα λοιπά τακτικά έσοδα ούτε με τα λοιπά έκτακτα έσοδα. Επιπλέον θέλω να
ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα.
Είμαι διευθυντής από το 1998 στο Δήμο, έχουν περάσει Δήμαρχοι και Δήμαρχοι. Χρέος
μου ήταν όλα αυτά τα χρόνια να συνεργάζομαι με την εκάστοτε διοίκηση. Και εσείς κ.Μαρκούλη
αν ήσαστε στη θέση του κ.Βοργιαζίδη και με σας θα συνεργαζόμασταν, δεν θα είχαμε κανένα
θέμα και ούτε μας επιβάλλεται να περάσουμε κάτι στον προϋπολογισμό. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο
και εσείς και οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, οι βασικές αρχές του προϋπολογισμού, το σχέδιο του
προϋπολογισμού θα ήταν αυτές που παρουσιάζονται σήμερα στο Δ.Σ.
Ασλάνογλου: κ.Καγκελίδη ξέρετε τις απόψεις σας τις σέβομαι ιδιαίτερα, σχετικά με τα
9.000.000 των απαιτήσεων που πληροφορώ ότι έχουν παρθεί όλα τα μέτρα για την είσπραξη.
Πιστεύω ότι το 60% των απαιτήσεων θα καταστούν ανείσπραχτα και με το νέο νόμο θα
απολεσθούν και οι προσαυξήσεις από αυτά, επομένως το νούμερο θα γίνει ακόμα μικρότερο.
Κ.Μαρκούλη είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός που συντάσσουμε ως νέα διοίκηση και αν
προσέξουμε τους προηγούμενους προϋπολογισμούς, ίσως τους πιο παλιούς θα δούμε ότι ήταν
γράμματα στον Άγιο Βασίλη.
Σήμερα η ρεαλιστικότητα των προϋπολογισμών είναι δεδομένη.
Όσον αφορά τον κ.Δαούλα, δεν του λέμε τι θα κάνει, έχω την εντύπωση ότι θα χάσω έναν
άνθρωπο που είχα μια άψογη συνεργασία μέσα σε αυτό το διάστημα και θα μου λείψει κιόλας. Ο
προϋπολογισμός του 2017 έχει ρίζες στο 2015 και στο πρώτο εξάμηνο του 2016 που ορθά
επισήμανε ο κ.Δαούλας. Οι τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό οφείλονται στην ορθή διαχείριση,
στην οικονομική στενότητα και στην έκτακτη ανάγκη κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Το δεύτερο
είναι ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια μικρολαθάκια που είναι ανθρώπινα και μέχρι εκεί, οι
τροποποιήσεις είναι απαραίτητες.
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Δήμαρχος: Το άκουσα κι αυτό, ήταν αυτό που θα έλεγα και εγώ, διανύουμε μια περίοδο
επιβολής ισχνών προϋπολογισμών και αν ο υποβολέας για την κεντρική εξουσία είναι η Τρόικα ή
οι θεσμοί ή όπως αλλιώς τους λένε για μας είναι η πολιτεία και το Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Έτσι είναι τα πράγματα το άκουσα και έτσι συμφωνώ απολύτως, αυτή
είναι η πραγματικότητα. Οι Δήμοι είναι οι οργανισμοί στους οποίους απευθύνονται όλοι οι
πολίτες ακόμα και για θέματα που δεν αφορούν τους Δήμους, για θέματα υγείας για θέματα
παιδείας που αφορούν τα υπουργεία, ο κόσμος έρχεται στους Δήμους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό
που ακούγεται «τα παράπονά σου στον Δήμαρχο». Οι πόρτες των Δημάρχων είναι πάντοτε
ανοιχτές για όλο τον κόσμο κι οι Δήμαρχοι αφουγκράζονται όλο τον κόσμο επί παντός επιστητού.
Παρ’ όλα αυτά η πολιτεία τιμωρεί τα τελευταία 6 χρόνια τους Δήμους, τους τιμωρεί
οικονομικά. Ενώ τα τελευταία δύο χρόνια το 2015-2016 θεωρήσαμε ότι έχει επέλθει κάποια
σταθερότητα γιατί λίγο πολύ τα χρήματα τα οποία παίρναμε ήταν συγκεκριμένα, ήρθε αυτό το
θέμα με την κατάργηση των πάσης φύσεως παρακρατηθέντων τα οποία από το 2017 δεν θα τα
παίρνουμε και σύμφωνα με αυτά τα τακτικά έσοδα θα είναι κατά 1.200.000 λιγότερα. Τι σημαίνει
όμως αυτό; Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα λείψουν από την καθημερινότητα γιατί καλό
είναι το ΕΣΠΑ, χρηματοδοτεί διάφορα θέματα, δεν χρηματοδοτεί όμως την καθημερινότητα, άρα
αυτό το 1.200.000€ θα λείψει από την καθημερινότητα. Είναι αντιληπτό σε όλους ότι οι
ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσία, καύσιμα κλπ. δεν μειώνονται, άρα λοιπόν καθημερινότητα
δυστυχώς. Μπροστά σε αυτό το φαινόμενο τι κάνουμε;
Ακούστηκε και καλώς ακούστηκε, προσπαθούμε μέσω του ΕΣΠΑ να πάρουμε όσο το
δυνατόν περισσότερα χρήματα μπορούμε. Το ΕΣΠΑ ξεκίνησε μέσα στο 2016, ήδη σε κάποια
κοινωνικά θέματα όπως είπε κι η κ.Γεωργιάδου ενταχτήκαμε, είτε αυτό λέγεται κακοποιημένες
γυναίκες, είτε κοινωνικό παντοπωλείο, είτε κοινωνικό φαρμακείο, δουλεύεται η πρόταση για το
σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Έχει κατατεθεί από τη ΔΕΥΑΒ πρόταση για αντικατάσταση
τμήματος δικτύου της πόλεως, υπάρχουν έτοιμες μελέτες προκειμένου να μπουν στο καινούργιο
leader και βέβαια είμαστε εν αναμονή κάποιων προσκλήσεων ούτως ώστε να μπορέσουμε να
καταθέσουμε και άλλες μελέτες για έργα. Αυτό όμως που θα ξαναπώ είναι ότι αυτά δεν αφορούν
την καθημερινότητα, η καθημερινότητα θα είναι ελλιπής και όπως λέγανε οι συνάδερφοι
Δήμαρχοι την Πέμπτη που είχαμε συνεδρίαση της ΠΕΔ Κ.Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, το
2017 θα είναι η οικονομικά χειρότερη χρονιά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό αναμένουν όλοι οι
άνθρωποι, με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα και αυτό λένε και οι αριθμοί.
Έτσι λοιπόν στηριζόμαστε στο κομμάτι που λέγεται κατάθεση προτάσεων στο ΕΣΠΑ για
να υπάρξει χρηματοδότηση και βέβαια κοιτάμε με ποιον τρόπο θα εκμεταλλευτούμε όσον το
δυνατόν καλύτερα και την περιουσία του Δήμου ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουμε από εκεί τα
έσοδά μας. Αχίλλειος πτέρνα τα χρωστούμενα χρήματα από παλιά έτη τα οποία εισπράττονται με
πολύ αργούς ρυθμούς. Τι θα περιμένει κανείς όταν αυξάνονται κατά 1 δις μηνιαίως τα χρήματα
που οφείλουν οι έλληνες πολίτες προς το δημόσιο, από πού περιμένεις να πάρεις σήμερα;
προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Προφανέστατα διεκδικούμε από την πολιτεία τα παραπάνω χρήματα και κακώς
ακούστηκε ότι δεν το κάνουμε αυτό, βέβαια αυτό δεν γίνεται στο επίπεδο του Δ.Βέροιας, αυτό
γίνεται σαν ΚΕΔΕ, δεν είναι μόνο ο Πατούλης.
Θα πω δυο πράγματα παραπάνω για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Με τον
Καλλικράτη που ψηφίστηκε λοιπόν θα έπρεπε οι Δήμοι να παίρνουμε κάποια συγκεκριμένα
ποσοστά από το ΦΠΑ από τους φόρους εισοδήματος, από τον ΕΝΦΙΑ. Ενώ για παράδειγμα οι
φόροι αυξάνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς δεν συμβαίνει το ίδιο με τα έσοδα των δήμων.
Αντίθετα τα λεφτά από τον ΦΠΑ που μειώνονται, τα έσοδα του κράτους μειώνουν ισόποσα τα
έσοδα των δήμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει, αυτή την πραγματικότητα την
αντιμαχόμαστε συλλογικά, δεν μπορεί κανένας Δήμος μόνος του να λειτουργήσει, 325 μαζί
μπορούνε. Βέβαια θα πούμε για τον προϋπολογισμό και με αυτό θα κλείσω ότι ο προϋπολογισμός
περιέχει αυτά που μπορούμε να κάνουμε και όχι αυτά που θέλουμε.
Μπέκης: Δυο πράγματα μόνο, το ένα λείπει και δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει να γίνει και
πως θα μπορέσει να γίνει, δεν είναι ζήτημα να κρίνω ανικανότητα ή ικανότητα της δημοτικής
αρχής. Λείπει πάντως έργο το οποίο θα μπορούσε να σημαδέψει την πόλη. Παράδειγμα μια
ανάπλαση της πλατείας Ωρολογίου να είχαμε πάρει το κτίριο και ένα υπόγειο παρκινγκ εκεί ή ένα
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παρκινγκ μικρότερων διαστάσεων στην πλ.Αγ.Αντωνίου ή ένας περιφερειακός δρόμος που από τα
φανάρια των νεκροταφείων θα διασχίζει περιφερειακά τον Προμηθέα, το Πανόραμα και θα
βγαίνει στην Εγνατία, είναι έργα που θα μπορούσαν να σημαδέψουν την πόλη και που δεν
μπορούν να γίνουν με το ΕΣΠΑ και βέβαια γι αυτό είπα δη χρημάτων.
Ένα δεύτερο για τον Δήμαρχο: Όντως η ενότητα, το πλήθος όλοι οι Δήμοι μαζί θα
μπορούσαν αλλά αυτή τη στιγμή η ΚΕΔΕ (συμβολικά ανέφερα το όνομα του κου Πατούλη) είναι
σε αυτή την πολιτική που θέλει να κάνει περισσότερο αντιπολίτευση εντυπώσεων στην
κυβέρνηση παρά να διεκδικήσει, γιατί ουσιαστικά συμφωνεί με την πολιτική που έχουν επιβάλει
τα μνημόνια εδώ και πέντε έξι χρόνια, αυτό κάνει σήμερα η ΚΕΔΕ, αντιπολίτευση για το
φαίνεσθαι, πολιτικής φθοράς στην κυβέρνηση και όχι ουσιαστικό αγώνα.
Μαρκούλης: Βλέπω ότι και από την μεριά του Δημάρχου υπήρχε μια σχετική παραδοχή
για τις δυσκολίες οι οποίες εδράζονται κυρίως στο γενικότερο οικονομικό μοντέλο το οποίο
προσπαθούν να επιβάλουν και οι τοκογλύφοι και βέβαια τα όργανα που έχουν ταχθεί μέχρι
σήμερα να τους υπηρετήσουν.
Όσον αφορά την υπηρεσία, εγώ κ.Δαούλα επειδή σας ξέρω από πολύ παλιά, από το 1995,
τυχαίνει να γνωριζόμαστε και γνωριζόμαστε λόγω του γεγονότος ότι ασκούσατε τα υπηρεσιακά
καθήκοντα και φρονώ ότι τα ασκούσατε επαξίως με καλό τρόπο, με άριστο τρόπο. Δε διαφωνώ με
αυτό το οποίο λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει κι η διοίκηση τελικά τι γίνεται ή εσείς λέτε στη
διοίκηση τι να κάνει και έχουμε αυτό τον προϋπολογισμό ή η διοίκηση σας λέει τι να κάνετε και
έχουμε πάλι αυτό τον προϋπολογισμό.
Βέβαια αυτό δεν είναι ζήτημα να το επιλέξετε εσείς, είναι κυρίως θέμα που αφορά τον
κ.Ασλάνογλου ο οποίος υποστηρίζει ότι η διοίκηση δεν λέει τους υπηρεσιακούς παράγοντες τι
πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι πρέπει να λέει, γιατί πολιτικώς κρίνεται η διοίκηση, δεν κρίνεται ο
υπάλληλος, ο υπάλληλος κρίνεται για το αν εφαρμόζεται αυτό το οποίο θέλει να κάνει η διοίκηση
και σαφώς δεν αποτελεί μομφή για κανένα υπηρεσιακό παράγοντα, έτσι και γι’ αυτούς που έχουν
κατηγορηθεί ποικιλοτρόπως σε προηγούμενες φάσεις όχι από το Δ.Σ. από άλλες αρχές κλπ.
Νομίζω ότι η υπηρεσία κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει. Όσον αφορά την πατρότητα
αντιμνημονιακών πολιτικών, εγώ είμαι εναντίον των κορωνίδων. Αφορά τοποθέτηση
συναδέλφου, δεν θα ήθελα να είμαι αντιδεοντολογικός, αλλά να πω και κάτι άλλο, ότι ο
αυτοπροσδιορισμός κάποιου ως κουμουνιστή είναι ένα βαρύ πράγμα, υπάρχουν κουμουνιστές
που δεν είναι και στο Κ.Κ. Ελλάδος και είναι πολύ καλοί κουμουνιστές και υπάρχουν και
κουμουνιστές οι οποίοι με αποφάσεις των κεντρικών επιτροπών διεγράφησαν από το Κ.Κ. και
ήρθε το Κ.Κ.Ελλάδος μετά από πολλά χρόνια και επανόρθωσε και αποκατέστησε.
Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί, το να αναπροσδιορίζεσαι σαν κουμουνιστής είναι εύκολο,
το να σε προσδιορίσουν οι άλλοι ως κουμουνιστή αυτό είναι το δύσκολο.
Καγκελίδης: Μια διευκρίνιση στον αντιδήμαρχο οικονομικών η ουσία δεν διαφέρει, κι η
μείωση των προσαυξήσεων να γίνει πάλι θα μειωθούν το σύνολο των εσόδων και των εξόδων.
Εμείς δεν θα εισπράξουμε τίποτα και φυσικά κι οι δημότες που θα ελαφρυνθούν δεν έχουν μία και
το 60% και το 70% να μειώσουν...
Για να ξεκαθαρίσουμε τι ψηφίζουμε και τι δεν ψηφίζουμε σαν μείζονα αντιπολίτευση,
είμαστε υποχρεωμένοι και στους εργαζόμενους, διοικητικούς υπαλλήλους, εργάτες, τους πάντες
να μην τους στερήσουμε καταψηφίζοντας ένα προϋπολογισμό που αφορά κονδύλια που
επιβιώνουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε επιδόματα προνοιακά για τους ανήμπορους,
είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε τα ποσά αυτά να εξασφαλίζουν αυτή την καθημερινότητα,
όταν δεν μπορούμε να παίρνουμε ξιφολόγχη και να τρέξουμε, ηρωισμοί είναι όταν ενωμένοι θα
διεκδικήσουμε και θα τρέξουμε όλοι μαζί. Αυτά τα κονδύλια πρέπει να τα ψηφίσουμε γιατί
είμαστε υποχρεωμένοι να τα ψηφίσουμε και δεν είμαστε αντιπολίτευση να λέμε το όχι, έτσι
αρνητικά. Ο προϋπολογισμός έχει κονδύλια που είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε εμείς
τουλάχιστον από την πλευρά μας.
Δεν θα ψηφίσουμε τα κονδύλια τα οποία αφορούν τις προμήθειες και εξήγησα τους
λόγους, για θέματα της άρδευσης, για τα θέματα της γέφυρας Κούσιου που δεν άκουσα πουθενά
την απάντηση γιατί δεν μπήκαν ακόμη οι τόκοι, φαίνεται του χρόνου θα επανέλθουμε ξανά, για
αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων. Αυτά τα κονδύλια δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε και εξήγησα
τους λόγους.
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(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Σιδηρόπουλος μιλά
εκτός μικροφώνου)
Καγκελίδης: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι καθόλου, την άρση απαλλοτριώσεων, άλλο η
άρση απαλλοτριώσεων και άλλο ρυμοτομούμενων. Και κάναμε άρσεις.
Μελιόπουλος: Στην τοποθέτησή μου είπα ότι παρατάξεις που βρίσκονται στο Δ.Σ., πέρα
από την πλειοψηφία που είναι κατανοητό, αλλά κι οι παρατάξεις της μειοψηφίας, είτε της
μείζονος που ειπώθηκε με μια σαφήνεια συμφωνία έστω μέχρι ένα σημείο με την πολιτική της
διοίκησης του Δήμου, αλλά και οι παρατάξεις οι υπόλοιπες της μειοψηφίας πίσω από λόγια όπως
ο αόριστος προϋπολογισμός, δεν μπαίνουμε σε ανάπτυξη, κρύβουν τον α΄ ή β΄ βαθμό τη
συμφωνία μεγαλύτερη ή μικρότερη και τη διαφωνία τους με τη διαχείριση που ασκείται εδώ σε
επίπεδο τοπικής διοίκησης του Δ.Βέροιας.
Κανείς δεν διαφωνεί το πώς έχει προκύψει αυτή η τοπική διοίκηση και μάλιστα
αποκρύβουν την ουσία των πραγμάτων, το πώς έχουν τα πράγματα. Χρησιμοποιούν τους
ορισμούς όπως η Τρόικα, λες και η Τρόικα δεν είναι άλλη από την Ε.Ε. από την κυβέρνηση στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι καπιταλιστές, γερμανοί ενάντια στο βαλκανικό νότο, οι
τοκογλύφοι – μόνο οι τοκογλύφοι είναι αυτοί που ρημάζουν τη ζωή του λαού του Δήμου.
Άρα από τις τοποθετήσεις, βέβαια εδώ ειπώθηκε από τη μια ο φιλελευθερισμός από την
άλλη η σοσιαλδημοκρατία- να πω ότι δεν είναι από τη μια ο φιλελευθερισμός και από την άλλη η
σοσιαλδημοκρατία που είναι όλοι ίδιοι δρόμοι, δρόμοι του καπιταλισμού, από τη μια είναι όλοι
αυτοί οι δρόμοι κ.Παπαγιάννη κι από την άλλη είναι αυτό που λέμε εμείς ανάπτυξη προς όφελος
όλης της κοινωνίας ο σοσιαλισμός.
Κλείνοντας να πω ότι λέμε εδώ πολλές φορές σαν παράταξη του Κ.Κ., ως κομμουνιστές
σύμβουλοι. Δεν διεκδικούμε να λέει ο καθένας ότι είναι κουμουνιστής αλλά η παράταξη της
Λαϊκής Συσπείρωσης είναι αυτή που εκλέχθηκε με τη στήριξη του Κ.Κ. και γι’ αυτό το λέμε και
δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να πω που ειπώθηκαν
από τον κ.Μαρκούλη τι κρύβουν, τι αποκρύπτουν. Να πω ενάντια ΚΚΕ; Στους κουμουνιστές
δημοτικούς συμβούλους; Να διεκδικήσει και αυτός ένα μέρος; Δεν το ξέρω αυτό.
Κλείνοντας να πω ότι ο Καλλικράτης δεν ψηφίστηκε, δεν έριξε βροχή κι ήρθε ο
Καλλικράτης, τον ψήφισαν συγκεκριμένες παρατάξεις στο κοινοβούλιο, συγκεκριμένες
παρατάξεις στην ΚΕΔΕ και επίσης τον Καλλικράτη να πάνε να τον αλλάξουν προς το
δραστικότερο. Δεν ειπώθηκε κάτι ότι προχωρείτε στη μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια,
μεγαλύτερα χαράτσια και μεγαλύτερη κατάργηση της χρηματοδότησης από το κράτος.
Δήμαρχος: Θα συμφωνήσω με τον κ.Καγκελιδη στο κομμάτι που λέγεται τόκοι δωρεάς
Κούσιου. Βεβαίως κάποια στιγμή και σύντομα μάλιστα θα πρέπει να μπουν και να ενταχθούν
στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Όσον αφορά την άρδευση, επειδή το γνωρίζω καλά το θέμα δεν θα είχε κάποια διαφορά αν
θα πήγαινε στη ΔΕΥΑΒ, στο οικονομικό κομμάτι εννοώ, σε σχέση με το ότι είναι στο Δήμο. Δεν
θα μπορούσε να γίνει από τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΒ ούτως ώστε να
γλιτώσουμε κάποια πράγματα.
Θα πω στον κ.Μαρκούλη ότι θεωρώ ατυχή την αναφορά του στον κ.Δαούλα και ιδιαίτερα
αυτό που είπε «κ.Δαούλα δεν θα ήσαστε εκεί». Νομίζω ότι ο καθένας γράφει την ιστορία του και
δεν χρειάζονται τέτοιες κορώνες.
Θα κλείσω λέγοντας ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κ.Δαούλα. Τον γνώρισα εδώ το 2011,
είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, είναι φωτεινό παράδειγμα υπαλλήλου που αν και τόσα πολλά
χρόνια υπάλληλος δούλευε και δουλεύει περισσότερο από τους νέους. Να είναι καλά.
Προσπάθησα να τον μεταπείσω αλλά δεν τα κατάφερα δυστυχώς.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας, έτους 2017;
Υπέρ του τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017, ψήφισαν είκοσι τρεις (23)
δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Τ.Χατζηαθανασίου, Β.Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος,
Δ.Κουλουριώτης, Δ.Τραπεζανλής, Θ.Κορωνάς, Σ.Διαμαντής, Γ.Σοφιανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Β.Λυκοστράτης,
Γ.Κάκαρης,
Μ.Παπαϊωάννου,
Λ.Ακριβόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας,
Θ.Τέτος.
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Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Παπαγιάννης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης,
Α.Αποστολόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Ν.Τσιαμήτρος,
Α.Καγκελίδης, Γ.Γουλτίδης για όλους τους κωδικούς του τεχνικού προγράμματος που αφορούν
τις προμήθειες, την άρδευση, την δωρεά για την κατασκευή της γέφυρας αφών Κούσιου και τις
αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από από 22-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου
2.- Τις υπ’ αριθ. 8 και 12/2016 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπή.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), των άρθρων 65 και 266 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και της υπ’ αριθ. 23976/26-7-2016 Κ.Υ.Α.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας έτους 2017, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017
K. A.

ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

10/7131.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10/7134.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10/7134.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10/7134.004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10/7134.005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10/7134.006

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10/7326.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

60/7341.002

ΣΥΜΕΧΙΖ
Ο-ΜΕΝΟ ή
ΝΈΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΝΕΟ

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

9.500,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

150.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΝΕΟ

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10

10/7513.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Προμήθεια επίπλων
Προμήθεια
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού
Προμήθεια ενεργού
εξοπλισμού γραφείου,
εξυπηρετητών και
περιφερειακών αυτών
Προμήθεια Εφαρμογών
Λογισμικού
Προμήθεια εξυπηρετών
(Servers) και υλικών
επισκευής αυτών
Ανανέωση και αναβάθμιση
των αδειών χρήσης
υφιστάμενων εφαρμογών
λογισμικού
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Τεχνολογίας, Πληροφορικής
Συμμετοχή στο αρχικό
κεφάλαιο της ΚΕΠΑ
Λειτουργία του Κέντρου
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών
θυμάτων βίας στο Δήμο
Βέροιας

8.000,00

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟ
ΔΡΑΣΗΣ
Ε.Π
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60/7341.003

20

20/7131.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7135.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7135.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7135.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7135.004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7135.005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Δομή παροχής Βασικών
Αγαθών, Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Προμήθεια καλαθοφόρου
μηνανήματος αρθρωτού
τύπου
Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού
υλικού και φωτιστικών
σωμάτων υπαιθρίων
εγκαταστάσεων ΔΕ Βέροιας
Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού
υλικού και φωτιστικών
σωμάτων υπαιθρίων
εγκαταστάσεων ΔΕ Απ.
Παύλου
Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού
υλικού και φωτιστικών
σωμάτων υπαιθρίων
εγκαταστάσεων ΔΕ Βεργίνας
Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού
υλικού και φωτιστικών
σωμάτων υπαιθρίων
εγκαταστάσεων ΔΕ Δοβρά
Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού
υλικού και φωτιστικών
σωμάτων υπαιθρίων
εγκαταστάσεων ΔΕ
Μακεδονίδος

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ

60.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

60.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

18.000,00

255.500,00
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια ηλεκτρολογικών
και ηλεκτρονικών υλικών
λοιπών υπαίθριων
εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες
μπάρες, σηματοδότες,
μεγαφωνικές κλπ)

20/7135.008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας

23.000,00

20/7135.009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.
Παύλου

20/7135.010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά

20/7135.011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε.
Μακεδονίδος

20/7135.012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε.
Βεργίνας

20/7135.013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια κολωνακίων για
τη χωροθέτηση των κάδων
αποβλήτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια εργαλείων και
μηχανημάτων για την
υπηρεσία καθαριότητας

20/7135.007

20/7135.014

20/7135.015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7325.001

ΕΡΓΟ

Προμήθεια και εγκατάσταση
ρυθμιστή κυκλοφορίας
οχημάτων στη διάβαση
πεζών της οδού Λ. Στρατού
Μικροεπεκτάσεις δικτύου
φωτισμού και μετατοπίσεις
στύλων

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

40.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

20/7325.002

ΕΡΓΟ

20/7325.003

ΕΡΓΟ

20/7335.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20/7336.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20/7413.001

ΜΕΛΕΤΗ

25

25/7135.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

25/7135.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

25/7135.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

25/7135.004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ανακατασκευή
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων υπαίθριου
φωτισμού
Έργα υποδομής στο
αγροτεμάχιο 17ωστ
Ασωμάτων
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών υπαίθριων
εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες
μπάρες, σηματοδότες,
συντριβάνια, μεγαφωνικές
κλπ)
Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας
Μελέτη εφαρμογής τοπικού
σχεδίου διαχείρισης
απορριμμάτων και πράσινων
σημείων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Προμήθεια μηχανολογικού υδραυλικού εξοπλισμού
αρδεύσεων Δ.Ε. Απ. Παύλου
Προμήθεια μηχανολογικού υδραυλικού εξοπλισμού
αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας
Προμήθεια μηχανολογικού υδραυλικού εξοπλισμού
αρδεύσεων Δ.Ε.
Μακεδονίδος
Προμήθεια μηχανολογικού υδραυλικού εξοπλισμού
αρδεύσεων Δ.Ε. Δοβρά

7.200,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

55.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

23.000,00

ΣΑΤΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ
ΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

8.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

1.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

23.000,00

449.200,00

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

25/7336.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25/7336.002

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25/7336.003

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25/7411.001

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ

25/7411.009

30

Συντήρηση δικτύων
άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Βεργίνας
Συντήρηση δικτύων
άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Μακεδονίδος
Συντήρηση δικτύων
άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Απ. Παύλου
Μελέτη για την επέκταση
δικτύου άρδευσης
Αρδευτικό δίκτυο Τοπικής
Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας
Δήμου Βέροιας
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
25
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Προμήθεια εργαλείων και
μηχανημάτων για τις
ανάγκες της Τεχνικής
Υπηρεσίας
Προμήθεια δύο φορτηγών
κλειστού τύπου
Προμήθεια και τοποθετηση
πινακίδων τροχαίας - ΚΟΚ
και πληροφοριακών
πινακίδων

4.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

4.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

9.051,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

60.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

2.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

40.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

30.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

5.000,00

97.051,00

30/7131.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30/7132.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30/7135.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30/7135.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια αλατιέρας για
τοποθέτηση σε φορτηγό

36.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση
μιας προκατασκευασμένης
αίθουσας στο Δημ Σχολείο
Διαβατού και μιας
προκατασκευασμένης
αίθουσας στο Δημ. Σχολείο
Κουλούρας

80.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30/7135.008

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

30/7135.010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30/7321.001

ΕΡΓΟ

30/7321.002

ΕΡΓΟ

30/7321.003

ΕΡΓΟ

30/7323.001

ΕΡΓΟ

30/7323.002

ΕΡΓΟ

30/7323.003

ΕΡΓΟ

30/7323.004

ΕΡΓΟ

30/7323.005

ΕΡΓΟ

30/7323.009

ΕΡΓΟ

30/7323.010

ΕΡΓΟ

30/7323.015

ΕΡΓΟ

30/7326.005

ΕΡΓΟ

30/7326.006

ΕΡΓΟ

30/7331.001

ΕΡΓΟ

Προμήθεια υλικών
ολοκλήρωσης πυρόσβεσης
σχολικών κτιρίων
Αποκατάσταση ακινήτου
από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση
Εργασίες για την
υγρομόνωση δώματος α'
στάθμης Δημοτικής αγοράς
Εργασίες για την
μεταστέγαση του Μουσικού
Σχολείου στο πρώην
στρατόπεδο Αγ. Βαρβάρας
Κατασκευή γέφυρας Αφών
Κούσιου
Ενδοδημοτική οδοποιία
Δημοτικής Ενότητας Βέροιας
Ανακατασκευή τμήματος
πεζοδρόμου εμπορικού
κέντρου
Κατασκευή γέφυρας στον
Αγ. Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά
Οδοφωτισμός οδού
Ρωμανίας
Διάνοιξη οδών στην περιοχή
"ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ"
Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.
Παύλου (περιοχή επέκτασης
Μακροχωρίου)
Τοιχείο αντιστήριξης
τμήματος οδού
Αγαμέμνωνος- Μπότσαρη
Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ
στο Βήμα Απ. Παύλου
Κατασκευή χώρου
στάθμευσης στο Ο.Τ. 422γ
Συντήρηση δημοτικών
κτιρίων

30.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

190.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

65.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

60.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

1.203.712,76

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
- ΔΩΡΕΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

250.000,00

ΣΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

250.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

100.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

60.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

30.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

5.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

30.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΒΕΡΟΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

60.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

30/7331.002

ΕΡΓΟ

Συντήρηση δημοτικών
κτιρίων (2016)

30/7331.003

ΕΡΓΟ

Συντήρηση σχολικών κτιρίων

30/7331.004

ΕΡΓΟ

30/7333.001

ΕΡΓΟ

30/7333.002

ΕΡΓΟ

30/7333.003

ΕΡΓΟ

30/7333.004

ΕΡΓΟ

30/7333.006

ΕΡΓΟ

30/7333.007

ΕΡΓΟ

30/7333.008

ΕΡΓΟ

30/7333.009

ΕΡΓΟ

30/7333.010

ΕΡΓΟ

30/7333.011

ΕΡΓΟ

30/7333.012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

30/7334.001

ΕΡΓΟ

Συντήρηση σχολικών κτιρίων
2016
Συντήρηση οδών Δημοτικής
Ενότητας Βεργίνας
Συντήρηση οδών Δημοτικής
Ενότητας Απ. Παύλου
Συντήρηση οδών Δημοτικής
Ενότητας Μακεδονίδος
Συντήρηση οδών Δ.Ε.
Βέροιας
Διαγράμμιση οδών &
διαβάσεων
Συντήρηση αγροτικών
δρόμων
Συντήρηση αγροτικών
δρόμων 2016
Συντήρηση οδών Δημοτικής
Ενότητας Δοβρά
Συντήρηση και τοποθέτηση
στηθαιων ασφαλείας και
κιγκλιδωμάτων οδών πολης
και Δ.Ε.
Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και επικίνδυνων
καταστάσεων
Αντιμετώπιση εκτάκτων και
επικίνδυνων φθορών οδών,
πεζοδρομίων και
κοινοχρήστων χώρων
Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων
Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Βέροιας

20.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

151.000,00

ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

50.000,00

ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

17.500,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

80.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

10.300,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

300.000,00

ΣΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

50.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

80.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

30.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

37.500,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

70.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

40.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

50.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

30/7334.002

ΕΡΓΟ

30/7334.003

ΕΡΓΟ

30/7334.004

ΕΡΓΟ

30/7334.005

ΕΡΓΟ

30/7334.006

ΕΡΓΟ

30/7336.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

30/7411.001

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.003

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.004

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.005

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.006

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.008

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.015

ΜΕΛΕΤΗ

Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δημοτικής Ενότητας
Βεργίνας
Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δημοτικής Ενότητας
Απ. Παύλου
Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος
Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δημοτικής Ενότητας
Δοβρά
Συντήρηση έργου
Ανάπλασης

15.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

35.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

11.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

35.000,00

ΣΑΤΑ

Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟ

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

81.010,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

11.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

Μελέτη βελτίωσης πλατείας
Ωρολογίου

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

Μελέτη διαχείρισης
κυκλοφορίας στην Βεργίνα

12.400,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

1.150,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

Συντήρηση ποτιστρών
Μελέτη βιώσιμης αστικής
κινητικότητας
Γεωλογική-Γεωφυσική
διερεύνηση τμήματος οδού
Συκιάς- Παλατιτσίων

Έρευνα ύπαρξης
ζωγραφικού διάκοσμου,
μελέτη συντήρησης και
αποκατάστασης
τοιχογραφιών κτιρίου
δωρεάς Καραναστάση
Μελέτη πυρασφάλειας
σχολικών κτιρίων Δημοτικών
Ενοτήτων
Μελέτη οριοθέτησης και
διαμόρφωση ρέματος εντός

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

οικισμού Βεργίνας

30/7411.020

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.026

ΜΕΛΕΤΗ

Αξιολόγηση αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών
,παραγωγικών
εξιδεικεύσεων,σύνθεση
αποτελεσμάτων και
στρατηγική εκτίμηση
εκτίμηση επιπτώσεων σύνταξη διαχειριστικού
σχεδίου για την
εκμετάλλευση των φερτών
υλικών του Αλιάκμονα στα
όρια του Δήμου Βέροιας
Αντιπλημμυρική Μελέτη
Τριπόταμου
Σύνταξη μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου
"Οργανωμένος χώρος
διάθεσης αδρανών μη
επικίνδυνων αποβλήτων στη
θέση "Λιμάκια" Τ.Κ. Σφηκιάς,
Δ.Ε. Μακεδονίδος, Δήμου
Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας
Μελέτη στατικής
αποκατάστασης και τεύχη
δημοπράτησης του ακινήτου
από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Καραναστάση

885,60

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

8.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
- ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

3.690,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε .
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

29.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

30/7411.028

ΜΕΛΕΤΗ

30/7411.039

ΜΕΛΕΤΗ

64.7323.001

ΕΡΓΟ

Αγροτική οδοποιία
Ριζωμάτων

246.683,10

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

64.7326.001

ΕΡΓΟ

Κατασκευή αρδευτικών
υποδομών οικισμού
Χαράδρας

205.132,07

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35
35/7131.001

35/7131.002

4.290.963,53

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια εργαλείων και
μηχανημάτων για την
υπηρεσία πρασίνου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια καθιστικών για
κοινόχρηστους χώρους
Προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικής περίφραξης
παιδικών χαρών Δ.Ε.
Βέροιας
Προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικής περίφραξης
παιδικών χαρών Δ.Ε.
Δοβρά, Μακεδονίδος,
Βεργίνας & Απ. Παύλου

4.290.963,53

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

5.000,00

35/7131.003

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

35/7131.004

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

35/7131.005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια οργάνων
παιδικών χαρών Δ.Ε.
Βέροιας

35/7131.006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια οργάνων
παιδικών χαρών Δ.Ε.
Δοβρά, Μακεδονίδος,
Βεργίνας & Απ. Παύλου

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

35/7131.007

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια συνθετικού
δαπέδου παιδικών χαρών
Δ.Ε. Βέροιας

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

35/7131.008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΡΓΟ

35/7322.006
35/7336.001

35/7336.002

35/7336.003

35/7336.004

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α. 40

40/7112.002
40/7413.001

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια συνθετικού
δαπέδου παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος,
Βεργίνας & Απ. Παύλου
Ανακατασκευή παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βεργίνας για
πιστοποίηση
Συντήρηση πάρκων και
παιδικών χαρών Δημοτικής
Ενότητας Βέροιας
Συντήρηση - πάρκων παιδικών χαρών Δ. Ε. Απ.
Παυλου,Βεργίνας, Δοβρά,
Μακεδονιδος
Υπηρεσίες συντήρησης
χώρων πρασίνου και
δενδροστοιχιών πάρκου
Εληάς έως Αρχαιολογικό
Μουσείο
Αντιμετώπιση εκτάκτων και
επικινδύνων φθορών
παιδικών χαρών Τοπικών
και Δημοτικών Κοινοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Απευθείας αγορά τμήματος
του 437 αγροτεμαχίου που ο
Δήμος Βέροιας χρησιμοποιεί
ως νεκροταφείο στον
Τριπόταμο
Πολεοδόμηση, μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας
και πράξη εφαρμογής στο
δ.δ. Ασωμάτων

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

NEO

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

ΣΑΤΑ Χ.Υ.

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

24.800,00

24.800,00

24.800,00

15.000,00

15.000,00

219.400,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

1.148,70
20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του πιν.3 του
αρθ.16 της αποφ.
63269/5387/90 Κ.Υ.Α. στο
δ.δ Ασωμάτων
Κτηματογράφηση,
πολεοδόμηση, μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας
και πράξη εφαρμογής στην
Π.Ε. 25 και σε τμήμα των
Π.Ε 15 και 7 της πόλης
Βέροιας
Κτηματογράφηση,
πολεοδόμηση, μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας
και πράξη εφαρμογής στην
Π.Ε. 23 και σε τμήμα των
Π.Ε. 24 και 14 της πόλης
Βέροιας

1.500,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

15.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

Πράξη εφαρμογής στην Δ.Ε
Απ. Παύλου

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΜΕΛΕΤΗ

Κτηματογράφησης,
Πολεοδόμηση, Μελέτη
Γεωλογικής Καταλληλότητας
και Πράξη Εφαρμογής στην
Τ.Κ. Βεργίνας

10.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

NEO

ΜΕΛΕΤΗ

Υδραυλική μελέτη σε
τμήματα των Π.Ε. 25 και 15
της πόλης Βέροιας

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

100.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

NEO

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

40/7413.002

ΜΕΛΕΤΗ

40/7413.003

ΜΕΛΕΤΗ

40/7413.004

ΜΕΛΕΤΗ

40/7413.005

ΜΕΛΕΤΗ

40/7413.007

40/7413.008

40/7421.001

Αποζημιώσεις λόγω
ρυμοτομίας

40/7421.003

Αποζημίωση
απαλλοτρίωσης για την
κατασκευή του 4ου
νηπιαγωγείου Βέροιας

2.400,00

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

40/7421.004

40/7425.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αποζημίωση δικαιούχων για
την εκ νέου επιβολή της
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
σε ακίνητα που εμπίπτουν
στο Ο.Τ. 145 της πόλης
Βέροιας και βρίσκονται επί
της οδού Πλατάνων
Δαπάνες για κατεδαφίσεις
αυθαίρετων επικίνδυνων και
ρυμοτομούμενων κτισμάτων
Δαπάνες για εκτέλεση
βασικών κοινοχρήστων
πολεοδομικών έργων

40/7425.002

45
45/7326.002

ΕΡΓΟ

45/7336.001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Επέκταση Νεκροταφείου
Κουμαριάς
Συντήρηση νεκροταφείων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑ
ΠΗΓΗ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ - ΔΕΗ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ - ΔΩΡΕΑ
ΕΣΠΑ
ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ Χ.Υ.

165.097,58

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

50.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEO

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

NEO

20.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟ
-ΜΕΝΟ

25.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

NEO

420.146,28

45.000,00

5.777.260,8
1

2.178.032,88
8.000,00
1.203.712,76
477.815,17
871.300,00
814.400,00

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Χ.Υ.
ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.
45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑ
Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

151.000,00
50.000,00
23.000,00
5.777.260,81

255.500,00
449.200,00
97.051,00
4.290.963,53
219.400,00
420.146,28
45.000,00
5.777.260,81

155.000,00
74.500,00
0,00
4.767.638,93

383.975,60

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

370.146,28

26.000,00
5.777.260,81

ΑΔΑ: 796ΥΩ9Ο-4ΙΝ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 669 / 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

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

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

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

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.

Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

