ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 404/2001
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
προϋπολογισμού
και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001και εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία
Σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 12-7-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα από 13-7-01 εισηγητικά σημειώματα του
Δημάρχου που έχουν ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εξοπλισθεί με
ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό η Γεώτρηση του Δ.Δ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ για την άντληση και
μεταφορά νερού για να λυθούν τα προβλήματα υδροδότησής της.
Στον προϋπολογισμό και στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Δήμου μας οικ.
έτους 2001 δεν υπάρχει η σχετική πίστωση.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ να αποφασίσει για την
τροποποίηση ή για τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2001 ως εξής:
Α' Μεταφέρει
από τον Κ.Α (511.1) "ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ" ποσό
(20.000.000)δρχ (58.694,05 ΕΥΡΩ) και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ
20/151.9ζ και τίτλο έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Δ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ".
Β' Τροποποιεί το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Δήμου μας οικ. έτους 2001
& ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Σας γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2001 είναι
ενταγμένα τα παρακάτω έργα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α.
1.Με Κ.Α (70/151.9γ) και τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Π. ΣΟΥΜΕΛΑΣ" με πίστωση (50.000.000)δρχ. (146735,14
ΕΥΡΩ).
2.Με ΚΑ (45/151.9ε) και τίτλο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΡΕΩΣ" με
πίστωση (25.000.000)δρχ. (73.367,57 ΕΥΡΩ).
3.Με ΚΑ (45/151.9ιε) "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ" με πίστωση
(200.000.000)δρχ. (586.940,57 ΕΥΡΩ).
Επειδή τα παραπάνω έργα πρόκειται να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα
είναι ανάγκη οι πιστώσεις του να μεταφερθούν για την κατασκευή άλλων έργων που
θα ενταχθούν στο ίδιο πρόγραμμα και είναι ώριμα από πλευράς μελετών.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ να αποφασίσει για την
τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
οικ. έτους 2001 ως εξής:
Α'
Μεταφέρει μέσω
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Κ.Α.
(511.1)
ποσό
(264.901.000)δρχ. (777.405,72 ΕΥΡΩ) από τα παρακάτω έργα:
α) Με Κ.Α (70/151.9γ) "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Π. ΣΟΥΜΕΛΑ" ποσό (39.901.000)δρχ (117.097,57 ΕΥΡΩ).
β) Με Κ.Α (45/151.9ε) "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΡΕΩΣ" με ποσό
(25.000.000)δρχ. (73.367,57 ΕΥΡΩ).
γ) Με Κ.Α (45/151.9ιε) "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ" με ποσό
(200.000.000)δρχ (586.940,57 ΕΥΡΩ) και δημιουργεί τα παρακάτω έργα:
1) Με Κ.Α (70/151.9λε) και τίτλου έργου "ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Δ.Δ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ" ποσού (100.000.000)δρχ. (293.470,28 ΕΥΡΩ).
2) ΜΕ Κ.Α (45/151.91θ) και τίτλο έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ ΣΕΛΙΟΥ" ποσού (130.000.000)δρχ (381.511,37
ΕΥΡΩ).

3) Με Κ.Α (45/151.9κ) και τίτλο έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ
Δ.Δ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ'' ποσού (34.901.000)δρχ. (102.424,06 ΕΥΡΩ).
Β' Τροποποιεί το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ οικ. έτους 2001.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: 1) Με το πρώτο εισηγητικό σημείωμα προτείνεται η μεταφορά
σχετικής πίστωσης από το αποθεματικό και η δημιουργία ενός νέου κωδικού, με τίτλο
έργου "Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός δεξαμενής άντλησης στη θέση Πρ. Ηλία και
μεταφορά νερού υδροδότησης στο Δ.Δ Καστανιάς''. Η υπηρεσία έχει συντάξει την
μελέτη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε άμεσα το έργο. Προτείνεται επίσης να
εκτελεστεί με αυτεπιστασία, για να αρχίσουν από αύριο κιόλας τα συνεργεία του
Δήμου να κατασκευάζουν το έργο, για να προλάβουμε τη γιορτή της Παναγίας
Σουμελά.
2) Το 2ο εισηγητικό σημείωμα αφορά έργα από το 35% του ΕΠΤΑ που είχαμε
εντάξει στον προϋπολογισμό με τίτλο:
α) "Ολοκλήρωση παιδικής χαράς Άρεως", με προϋπολογισμό.
β) "Ανάπλαση πλατείας Ωρολογίου", με προϋπολογισμό 200εκ.
Το έργο της "πλατείας Ωρολογίου", θα το εντάξουμε στα έργα της αστικής
ανάπλασης και το έργο της "παιδικής χαράς Άρεως", μπορούμε να το
αντιμετωπίσουμε από την ΣΑΤΑ του επόμενου έτους και να διαμορφώσουμε έτσι μία
συνολική πίστωση 264.901.000δρχ και να διαμορφώσουμε νέες πιστώσεις για τα
έργα 1)70.151.9 "Διαπλάτυνση – κρασπέδωση – κατασκευή πεζοδρομίων,
ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Δ.Δ Αγ. Βαρβάρας" με 100εκ. Είναι ντροπή για το
Δήμο και για τους επισκέπτες να επικρατεί αυτή η κατάσταση. Το έργο είναι ώριμο,
έχει πλήρη προϋπολογισμό, πλήρη μελέτη και όρους δημοπράτησης. 2) "Διαμόρφωση
- ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας Σελίου", με προϋπολογισμό 130εκ. Είναι
ώριμο το έργο, υπάρχει πλήρη μελέτη. Οι πόροι για το έργο αυτό αλλά και για το
επόμενο που θα πω, θα προέρχονται από το Ε.Π.Τ.Α. 3) ''Διαμόρφωση αθλητικού
πυρήνα Γεωργιανών'', με προϋπολογισμό 34.901.000δρχ. Είναι επίσης ώριμο το έργο.
Αν πάρουμε αυτήν την απόφαση, θα πάρουμε τον επόμενο μήνα άδεια
δημοπράτησης, οπότε μπορούμε να μπούμε απευθείας στη δημοπράτηση και στην
εκτέλεση αυτών των έργων. Υπάρχει υπόλοιπο 11εκ για την ολοκλήρωση του
τοιχείου Καστανιάς. Ενισχύουμε επιπλέον 20εκ από ίδιους πόρους την Καστανιά και
θα περιμένουμε τις εκπτώσεις από τα έργα που θα δημοπρατηθούν για να
συμπληρώσουμε το έργο αυτό και κάποια άλλα που θα εντάξουμε στη συνέχεια.
Σκουμπόπουλος: Η τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι μεγάλη.
Μπορούσατε τα στοιχεία αυτά κε Δήμαρχε να τα είχατε από το πρωί στο γραφείο του
Δ.Σ για να ενημερωθούμε.
Για το έργο της πλατείας Ωρολογίου είπατε 200εκ. Η πρόταση όμως της
οριστικής ένταξης προενταγμένων έργων από την Γ.Γ.Π.Κ.Μ λέει με 159εκ. Φοβάμαι
ότι για άλλη μία φορά μιλήσατε με προχειρότητα.
Στο ΕΠΤΑ έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις. Εάν είναι να προχωρήσουν
γρήγορα α έργα αυτά, να γίνουν. Την άλλη φορά όμως θα περιμένουμε η ενημέρωση
να γίνεται πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Δήμαρχος: Έχει δίκαιο ο κ. Σκουμπόπουλος. Είχα άλλες σημαντικές ασχολίες.
Οι κωδικοί αυτοί ήταν όπως τα είχαμε εντάξει στον προϋπολογισμό και δεν
τροποποιήθηκαν.
Στο επόμενο Δ.Σ θα έχω για κάθε δημοτικό σύμβουλο μία αναλυτική
κατάσταση όλων των έργων του 50% του ΕΠΤΑ, όπως θα διαμορφωθεί, με τις
παρατηρήσεις και στη φάση που βρίσκεται το καθένα, για να είστε όλοι
ενημερωμένοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τα από 13-7-01 εισηγητικά σημειώματα του Δημάρχου.
2.- Την με αρίθ 73/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Ότι με τη σημερινή διάρθρωση του τεχνικού τμήματος μπορεί ο Δήμος Βέροιας
να εκτελέσει με μικρότερη δαπάνη το παραπάνω έργο.
4.- Ότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2001 για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και έργων.
6.- Τις απόψεις και προτάσεις των Δημάρχου και δημ. συμβούλων.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 , 119 και 265 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.),
του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων», ως και αυτές των άρθρων 58 του Π.Δ.
609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» και 11 του Π.Δ 171/87 «Εκτέλεση έργων με
αυτεπιστασία».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ι. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
ΙΙ. Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (511.1) ποσό δρχ. 20.000.000 (58.694,06
Ευρώ) και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 20/151.9ζ, με τίτλο
«Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης και δεξαμενής άντλησης &
μεταφοράς νερού Δ.Δ. Καστανιάς».
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
Στο κεφάλαιο Β΄ ΥΔΡΕΥΣΗ γράφει νέο έργο με α/α 18, με τίτλο
«Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης και δεξαμενής άντλησης &
μεταφοράς νερού Δ.Δ. Καστανιάς» με ποσό δρχ. 20.000.000 (58.694,06 ευρώ)
Γ)
Εγκρίνει
την
εκτέλεση
με
αυτεπιστασία
του
έργου
«Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης και δεξαμενής άντλησης &
μεταφοράς νερού Δ.Δ. Καστανιάς» του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους
2001, προϋπολογισμού 20.088.349 δρχ. και πίστωση 20.000.000 δρχ. στον Κ.Α.
20/151.9ζ.
ΙΙΙ. Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
Μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (511.1) ποσό δρχ. 264.901.000
(777.405,72 Ευρώ) από τις παρακάτω πιστώσεις των έργων:
α. Με Κ.Α. 70/151.9γ «Κατασκευή τοιχείων – διαπλάτυνση οδού Καστανιάς Π.
Σουμελά» ποσό δρχ. 39.901.000 (117.097,57 Ευρώ),
β. Με Κ.Α. 45/151.9ε «Ολοκλήρωση παιδικής χαράς Άρεως» με ποσό δρχ.
25.000.000 (73.367,57 Ευρώ),
γ. Με Κ.Α. 45/151.9ιε «Ανάπλαση πλατείας Ωρολογίου» με ποσό δρχ.
200.000.000 (586.940,57 Ευρώ),
και δημιουργεί τα παρακάτω έργα:
α) Με Κ.Α. 70/151.9λε και τίτλο έργου «Διαπλάτυνση – κρασπέδωση - κατασκευή
πεζοδρομίων – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας» ποσού δρχ.
100.000.000 (293.470,28 Ευρώ).
β) Με Κ.Α. 45/151.9ιθ και τίτλο έργου «Διαμόρφωση - Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής
πλατείας Δ.Δ. Σελίου» ποσού δρχ. 130.000.000 δρχ. (381.511,37 Ευρώ).

γ) Με Κ.Α. 45/151.9κ και τίτλο έργου "Διαμόρφωση αθλητικού πυρήνα Δ.Δ.
Γεωργιανών" ποσού δρχ. 34.901.000 (102.424,06 Ευρώ).
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
1. Στο κεφάλαιο Δ΄ ΚΗΠΟΙ – ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ μειώνει τις πιστώσεις των έργων
α) με α/α 6, με τίτλο «Ολοκλήρωση παιδικής χαράς Αρεως» κατά 25.000.000 δρχ.
(73.367,57 Ευρώ) και β) με α/α 16, με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ωρολογίου» κατά
200.000.000 δρχ. (586.940,57 Ευρώ).
2. Στο κεφάλαιο ΣΤ΄ ΟΔΟΠΟΙΪΑ μειώνει την πίστωση του έργου με α/α 6, με τίτλο
«Κατασκευή τοιχείων – διαπλάτυνση οδού Καστανιάς Π. Σουμελά» κατά 39.901.000
δρχ. (117.097,57 Ευρώ).
3. Στο κεφάλαιο Δ΄ ΚΗΠΟΙ – ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ γράφει νέα έργα α) με α/α 19, με
τίτλο «Διαμόρφωση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Σελίου» και ποσό
δρχ. 130.000.000 (381.511,37 Ευρώ) και β) με α/α 20, με τίτλο «Διαμόρφωση
αθλητικού πυρήνα Δ.Δ. Γεωργιανών» και ποσό δρχ. 34.901.000 (102.424,06 Ευρώ).
4. Στο κεφάλαιο ΣΤ΄ ΟΔΟΠΟΙΪΑ γράφει νέο έργο με α/α 40, με τίτλο «Διαπλάτυνση
– κρασπέδωση – κατασκευή πεζοδρομίων – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Δ.Δ.
Αγ. Βαρβάρας» και ποσό δρχ. 100.000.000 (293.470,28 Ευρώ).
ΙV. Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις
Η απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό404/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Κ.
Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-8-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

