ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 444/2010
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-7-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 20-6-2010 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
1α «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς»
Ύστερα από απαίτηση των δημοτών του πιο πάνω Δ.Δ. και επειδή υπήρχαν τομές
στους δρόμους του συνοικισμού και ο ασφαλτοτάπητας είχε καταστραφεί, πρέπει να
γίνουν εργασίες ανακατασκευής οδοστρωμάτων.
Ανάλογη επένδυση δεν είχε περιληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό
πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη
της δαπάνης θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη τροποποίησή τους.
Εγγράφεται λοιπόν ο πιο πάνω τίτλος, με ΚΑ 02.30.7323.038 και πίστωση
27.500,00€ για την κάλυψη της δαπάνης. Το ποσό θα εξασφαλιστεί από την πίστωση
των ΚΑ:
1.- 02.30.7323.022 που αφορά στην επένδυση «Διάνοιξη οδών Τριποτάμου» που
μειώνεται κατά ποσό15.000,00€.
2.- 02.30.7323.035 που αφορά στην επένδυση «Ολοκλήρωση εισόδου Λαζοχωρίου»
που μειώνεται κατά ποσό 8.000,00€
3.- 02.30.7326.026 που αφορά στην επένδυση «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας» που μειώνεται κατά ποσό 4.500,00€.
.
Όλα τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από ΣΑΤΑ.

1β «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών Ξηρολιβάδου»
Ύστερα από απαίτηση των δημοτών του πιο πάνω Δ.Δ. και επειδή υπήρχαν τομές
στους δρόμους του συνοικισμού και ο ασφαλτοτάπητας είχε καταστραφεί, πρέπει να
γίνουν εργασίες ανακατασκευής οδοστρωμάτων.
Ανάλογη επένδυση δεν είχε περιληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό
πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη
της δαπάνης θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη τροποποίησή τους.
Εγγράφεται λοιπόν ο πιο πάνω τίτλος, με ΚΑ 02.30.7323.039 και πίστωση
40.400,00€ για την κάλυψη της δαπάνης. Το ποσό θα εξασφαλιστεί από την πίστωση
των ΚΑ:
1.- 02.30.7323.019 που αφορά στην επένδυση «Κατασκευή σκαλοπατιών στην οδό
Πιερίων» που μειώνεται κατά ποσό 20.000,00€
2.- 02.30.7323.026 που αφορά στην επένδυση «Κατασκευή τοιχίου στην οδό Νίκου
Σιδηρόπουλου » που μειώνεται κατά ποσό 5.000,00€
3.- 02.30.7323.030 που αφορά στην επένδυση «Διάνοιξη οδών περιοχής επέκτασης»
που μειώνεται κατά ποσό 10.000,00€
4.- 02.30.7326.009 που αφορά στην επένδυση «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης
Δ.Δ. Τριποτάμου» που μειώνεται κατά ποσό 900,00€
5.- 02.30.7326.027 που αφορά στην επένδυση «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας» που μειώνεται κατά
ποσό
4.500,00€.
.
Όλα τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από ΣΑΤΑ.

1γ «Μελέτη αποτύπωσης ακινήτου από δωρεά
Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»

Κορνηλίας χήρας

-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση», ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση
235.000,00€, που προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, που επειδή δεν προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα
τρέχοντος έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, θα περιληφθούν με ανάλογου περιεχόμενου τροποποίηση.
Μία εξ αυτών είναι η του προαναφερόμενου τίτλου, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.690,00€. Η πίστωση θα προέλθει από
την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ 02.30.7321.001 που προορίζονταν
για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.024.

1δ .- «Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης του
κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην
ιδιοκτησίας Μέσκα»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση», ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση
235.000,00€, που προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, που επειδή δεν προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα
τρέχοντος έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, θα περιληφθούν με ανάλογου περιεχόμενου τροποποίηση.
Μία εξ αυτών είναι η του προαναφερόμενου τίτλου. η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.690,00€. Η πίστωση θα προέλθει από
την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ 02.30.7321.001 που προορίζονταν
για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.025.

1ε «Αποτύπωση αύλειου χώρου του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση», ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση
235.000,00€, που προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, που επειδή δεν προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα
τρέχοντος έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, θα περιληφθούν με ανάλογου περιεχόμενου τροποποίηση.
Μία εξ αυτών είναι η του προαναφερόμενου τίτλου. η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.690,00€. Η πίστωση θα προέλθει από
την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ 02.30.7321.001 που προορίζονταν
για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.026.

1ε «Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης
αύλειου χώρου του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση», ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση
235.000,00€, που προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, που επειδή δεν προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα
τρέχοντος έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, θα περιληφθούν με ανάλογου περιεχόμενου τροποποίηση.
Μία εξ αυτών είναι η του προαναφερόμενου τίτλου. η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.690,00€. Η πίστωση θα προέλθει από
την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ 02.30.7321.001 που προορίζονταν
για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.027.

1στ«Μελέτη παθολογίας του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση», ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση
235.000,00€, που προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, που επειδή δεν προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα
τρέχοντος έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, θα περιληφθούν με ανάλογου περιεχόμενου τροποποίηση.
Μία εξ αυτών είναι η του προαναφερόμενου τίτλου. η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.690,00€. Η πίστωση θα προέλθει από
την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ 02.30.7321.001 που προορίζονταν
για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας
Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.028.

1η.-«Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων
που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού
προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό Ανθέων»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό
και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την χρηματοδότηση
της μελέτης «Σύνταξη νέου ΓΠΣ και τροποποίηση ΖΟΕ διευρυμένου Δήμου
Βέροιας» με εγκεκριμένη πίστωση 10.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 02.40.7413.007,
από έσοδα Δήμου.
Ο Δήμος Βέροιας έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Α.Π.Θ. προκειμένου
να συνταχθεί ανάλογη αρχιτεκτονική μελέτη που θα αφορά στην δυνατότητα
υποβολής πρότασης αναβάθμισης του αστικού τοπίου της πόλης, μέσα από
παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν οικολογικά ένα ενιαίο δίκτυο και θα αναδείξουν
τις τοποθεσίες πάρκου Ελιάς, πλατείας Αγ. Αντωνίου, Πλατείας Κόρακα, πάρκου στη

συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Βενιζέλου, όπου βρίσκονται και τμήματα του
αρχαίου τείχους της πόλης, καθώς και των οδών Ελιάς, Βενιζέλου, Ανοίξεως, Μεγ.
Αλεξάνδρου στο τμήμα της που ορίζεται από τις οδούς Βενιζέλου και Ανοίξεως,
Τρεμπεσίνας και Ανθέων, σε σύγχρονο αστικό ιστό σύμφωνα με το δυναμικό και την
ικανοχωρητικότητα του τοπίου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013- και άξονα προτεραιότητας 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ», με κατηγορία πράξης
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» και
κωδικό προτεραιότητας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», στην οποία μπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες
που συνδέονται με το περιβάλλον.
Στα πλαίσια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος
έχουν συνταχθεί μελέτες ανάλογες, προκείμενης της υποβολής αντίστοιχης πρότασης
για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Απαιτείται για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών να περιληφθεί και η επένδυση
του τίτλου στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο
τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010.
Δημιουργείται ο ΚΑ 02.40.7413.012 με πίστωση 3.690,00€ για την χρηματοδότηση
του νέου τίτλου, που προέρχεται από ανάλογη μείωση του ΚΑ 02.40.7413.007, που
καλύπτει την δαπάνη του τίτλου «Σύνταξη νέου ΓΠΣ και τροποποίηση ΖΟΕ
διευρυμένου Δήμου Βέροιας»από έσοδα Δήμου.

1θ .- «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό
Τρεμπεσίνας»
Στα πλαίσια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος
έχουν συνταχθεί μελέτες ανάλογες, προκείμενης της υποβολής αντίστοιχης πρότασης
για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Απαιτείται για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών να περιληφθεί και η επένδυση
του τίτλου στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο
τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010.
Δημιουργείται ο ΚΑ 02.40.7413.013 με πίστωση 3.690,00€ για την χρηματοδότηση
του νέου τίτλου, που προέρχεται από ανάλογη μείωση του ΚΑ 02.40.7413.007, που
καλύπτει την δαπάνη του τίτλου «Σύνταξη νέου ΓΠΣ και τροποποίηση ΖΟΕ
διευρυμένου Δήμου Βέροιας»από έσοδα Δήμου.

1 ι.- «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων
που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού
προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό Ελιάς»
Στα πλαίσια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος
έχουν συνταχθεί μελέτες ανάλογες, προκείμενης της υποβολής αντίστοιχης πρότασης
για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Απαιτείται για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών να περιληφθεί και η επένδυση
του τίτλου στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο
τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010.
Δημιουργείται ο ΚΑ 02.40.7413.014 με πίστωση 3.690,00€ για την χρηματοδότηση
του νέου τίτλου, που προέρχεται από ανάλογη μείωση του ΚΑ 02.40.7413.009, που

καλύπτει την δαπάνη του τίτλου «Πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας
και πράξη εφαρμογής στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου » από έσοδα Δήμου, που μειώνεται
αναλόγως.

1 ια.- «Υπέρ των παρεκκλησιών του Ιερού Ναού της Υπαπαντής του
Χριστού, Αγίου Προκοπίου και Παναγίας Χαβιαρά».
Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η επένδυση με τίτλο «Βελτίωση
αυλείου χώρου των εκκλησιών» με εγκεκριμένη πίστωση 20.000,00€.
Μέρος αυτής θα δοθεί για την χρηματοδότηση του έργου του τίτλου«Υπέρ των
παρεκκλησιών του Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού, Αγίου Προκοπίου και
Παναγίας Χαβιαρά» για σωστικές επεμβάσεις, που θα εκτελεστούν με συνεργασία
της αρμόδιας εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7326.030 και η πίστωση
10.000,00€.
Το υπόλοιπο ποσό των 10.000,00€ θα διατεθεί για την ενίσχυση του ΚΑ
02.30.7331.001, που πιστώνει την επένδυση «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων» ,από
έσοδα Δήμου.

1 ιβ.- «Διάνοιξη –Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η επένδυση με τίτλο
«Κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών στο βήμα Αποστόλου Παύλου» με
εγκεκριμένη πίστωση 17.000,00€.
Επειδή το έργο δεν πρόκειται να εκτελεστεί, αφού η Ιερά Μητρόπολη προτίθεται να
δημιουργήσει εκεί διάφορες εγκαταστάσεις, ο τίτλος διαγράφεται και η εγκεκριμένη
πίστωση μεταφέρεται για την δημιουργία του νέου έργου «Διάνοιξη –
Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών», που κρίνεται επιβεβλημένο από
την ταχεία ανοικοδόμηση της περιοχής.
Εγγράφεται νέα επένδυση - αυτή του τίτλου- στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος
έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης,
ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση της μελέτης και να είναι δυνατό να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7323.041 με πίστωση
17.000,00€.

1 ιγ «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό
και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την χρηματοδότηση
της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση» ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση 235.000,00€, που
προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, μεταξύ αυτών και των Η/Μ εγκαταστάσεων,η δαπάνη
της οποίας ανέρχεται σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.690,00€. Η
πίστωση θα προέλθει από την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ
02.30.7321.001 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση
ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου .
Δημιουργείται η επένδυση με τίτλο «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου από
δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» και δαπάνη
3.690,00€, που βαρύνει τον ΚΑ 02.40.7413.015.

1 ιδ .- «Ασφαλτόστρωση γηπέδου Μπάσκετ Μ. Σάντας»
Στο τεχνικό πρόγραμμα ,τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ,δεν
περιλαμβάνεται ο πιο πάνω τίτλος.
Το γήπεδο μπάσκετ όμως του συνοικισμού χρήζει επισκευής.
Εγγράφεται ο νέος τίτλος επένδυσης με ΚΑ02.30.7323.040 και εγκεκριμένη πίστωση
10.000,00€ που προέρχεται από τον ΚΑ 02.30.7331.004 που προορίζεται για την
επένδυση «Επισκευή και συντήρηση Κέντρου Μ. Σάντας (πρώην Δημοτικό
Σχολείο)» που μειώνεται αναλόγως (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ).

2.-Διαγραφή της επένδυσης:
2α «Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών στον συνοικισμό Μέσης»
Στον προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως και στο ετήσιο πρόγραμμα
Δράσης τρέχοντος έτους του Δήμου ,δεν περιλαμβάνεται ο πιο πάνω τίτλος.
Επειδή όμως οι εγκαταστάσεις της παιδικής χαράς που βρίσκεται παραπλεύρως του
Ιερού Ναού των Αγ. Αναργύρων χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, διότι είναι παλιές,
θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Δημιουργείται η επένδυση με τίτλο «Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγ. Αναργύρων» που
πιστώνεται με 20.000,00€ από έσοδα ΣΑΤΑ, στον ΚΑ 02.35.7336.009 , το διαθέσιμο
δε ποσό θα προέλθει από ισόποση μείωση της πίστωσης που χρηματοδοτεί μέσω του
ΚΑ 02.30.7323.002 την επένδυση της Δ/νσης Τεχνικού –Πολεοδομίας με τον πιο
πάνω τίτλο , που διαγράφεται τελείως.

2β .- «Βελτίωση αυλείου χώρου των εκκλησιών»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η επένδυση με τίτλο «Βελτίωση
αυλείου χώρου των εκκλησιών» με εγκεκριμένη πίστωση 20.000,00€.
Μέρος αυτής θα δοθεί για την χρηματοδότηση του έργου του τίτλου«Υπέρ των
παρεκκλησιών του Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού, Αγίου Προκοπίου και
Παναγίας Χαβιαρά» για σωστικές επεμβάσεις, που θα εκτελεστούν με συνεργασία
της αρμόδιας εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7326.030 και η πίστωση
10.000,00€.
Το υπόλοιπο ποσό των 10.000,00€ θα διατεθεί για την ενίσχυση του ΚΑ
02.30.7331.001, που πιστώνει την επένδυση «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων» ,από
έσοδα Δήμου.

2γ .- «Κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών στο βήμα Αποστόλου
Παύλου»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η επένδυση του πιο πάνω τίτλου,
με εγκεκριμένη πίστωση 17.000,00€.
Επειδή το έργο δεν πρόκειται να εκτελεστεί, αφού η Ιερά Μητρόπολη προτίθεται να
δημιουργήσει εκεί διάφορες εγκαταστάσεις, ο τίτλος διαγράφεται και η εγκεκριμένη
πίστωση μεταφέρεται για την δημιουργία του νέου έργου «Διάνοιξη –
Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών», που κρίνεται επιβεβλημένο από
την ταχεία ανοικοδόμηση της περιοχής.
Εγγράφεται νέα επένδυση - αυτή του τίτλου- στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος
έτους , όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης,
ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση της μελέτης και να είναι δυνατό να

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7323.041 με πίστωση
17.000,00€.

2δ .- «Επισκευή και συντήρηση Κέντρου Μ. Σάντας (πρώην Δημοτικό
Σχολείο)»
Στο τεχνικό πρόγραμμα ,τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ,δεν
περιλαμβάνεται ο τίτλος «Ασφαλτόστρωση γηπέδου Μπάσκετ Μ. Σάντας».
Το γήπεδο μπάσκετ όμως του συνοικισμού χρήζει επισκευής.
Εγγράφεται ο νέος τίτλος επένδυσης με ΚΑ 02.30.7323.040 και εγκεκριμένη πίστωση
10.000,00€ που προέρχεται από τον ΚΑ 02.30.7331.004 που προορίζεται για την
επένδυση του τίτλου που διαγράφεται (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ).

3.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης:
3α «Διάνοιξη οδών περιοχής επέκτασης»
Λόγω της ανάγκης συντήρησης των χώρων πρασίνου των τοπικών διαμερισμάτων και
της αδυναμίας του μόνιμου προσωπικού να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις
της θερινής περιόδου, κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία νέας επένδυσης ,που θα
καλύπτει την εργασία αυτή.
Δημιουργείται λοιπόν ο σχετικός τίτλος «Εκτέλεση εργασιών κοπής χλοοτάπητα
χώρων πρασίνου τοπικών διαμερισμάτων» με ΚΑ 02.35.7336.008 και πίστωση
10.000,00€, που προέρχεται από την μείωση της πίστωσης του πιο πάνω τίτλου με
ΚΑ 02.30.7323.030 που είναι ύψους 100.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ και που
γίνεται 90.000,00€

3β«Διάνοιξη οδών Τριποτάμου»
Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς» με ΚΑ
02.30.7323.038 (συνολική δημιουργημένη πίστωση 27.500,00€),
στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου
τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής ,μειώνεται η εγκεκριμένη
πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.022 κατά 15.000,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3β. «Ολοκλήρωση εισόδου Λαζοχωρίου»
Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς» ,με ΚΑ
02.30.7323.038 (συνολική δημιουργημένη πίστωση 27.500,00€), στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου
τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής ,μειώνεται η εγκεκριμένη
πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.035 κατά 8.000,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3γ «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και
Βάρνας»

Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς» ,με ΚΑ
02.30.7323.038 (συνολική δημιουργημένη πίστωση 27.500,00€), στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου
τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής ,μειώνεται η εγκεκριμένη
πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7326.026 κατά 4.500,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3δ «Κατασκευή σκαλοπατιών στην οδό Πιερίων»
Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών
Ξηρολιβάδου»,με ΚΑ 02.30.7323.039 (συνολική δημιουργημένη πίστωση
40.400,00€), στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής
,μειώνεται η εγκεκριμένη πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.019
κατά 20.000,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3ε «Κατασκευή τοιχίου στην οδό Νίκου Σιδηρόπουλου »
Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών
Ξηρολιβάδου»,με ΚΑ 02.30.7323.039 (συνολική δημιουργημένη πίστωση
40.400,00€), στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής
,μειώνεται η εγκεκριμένη πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.026
κατά 5.000,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3στ «Διάνοιξη οδών περιοχής επέκτασης»
Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών
Ξηρολιβάδου»,με ΚΑ 02.30.7323.039 (συνολική δημιουργημένη πίστωση
40.400,00€), στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής
,μειώνεται η εγκεκριμένη πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.030
κατά 10.000,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3ζ «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου»
Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών
Ξηρολιβάδου»,με ΚΑ 02.30.7323.039 (συνολική δημιουργημένη πίστωση
40.400,00€), στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής
,μειώνεται η εγκεκριμένη πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7326.009
κατά 900,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3η «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας»

Για την εγγραφή της επένδυσης «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών
Ξηρολιβάδου»,με ΚΑ 02.30.7323.039 (συνολική δημιουργημένη πίστωση
40.400,00€), στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και για την κάλυψη της δαπάνης αυτής
,μειώνεται η εγκεκριμένη πίστωση του τίτλου που βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7326.027
κατά 4.500,00€.
Το ποσό προέρχεται από ΣΑΤΑ.

3θ«Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά
Καραναστάση»

Κορνηλίας χήρας Ευθ.

-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας
χήρας Ευθ. Καραναστάση» ο ΚΑ 02.30.7321.001, με εγκεκριμένη πίστωση
235.000,00€, που προέρχονται από δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας.
Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης ,θα πρέπει να συνταχθούν
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, ήτοι:
1.- «Μελέτη αποτύπωσης ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση
πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα», - ΚΑ 02.30.7411.024 και πίστωση 3.690,00€.
2.- «Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου από
δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» - ΚΑ
02.30.7411.025 και πίστωση 3.690,00€.
3.- «Αποτύπωση αύλειου χώρου του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα», ΚΑ 02.30.7411.026 και πίστωση
3.690,00€.
4.- «Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης αύλειου χώρου του
κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας
Μέσκα»- ΚΑ 02.30.7411.027 και πίστωση 3.690,00€.
5.- «Μελέτη παθολογίας του κτιρίου από δωρεά
Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»- ΚΑ 02.30.7411.028 και πίστωση
3.690,00€.
6.- «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» με δαπάνη 3.690,00€, που βαρύνει τον
ΚΑ 02.40.7413.015.
Το κόστος των μελετών είναι 18.000,00€, χωρίς τον Φ.Π.Α., συνολικά δηλαδή
22.140,00€.Κατά το ανάλογο ποσό θα μειωθεί ο ΚΑ 02.30.7321.001 που
προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά
Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση», από έσοδα Δήμου, ήτοι θα γίνει 212.860,00€.

3θ .- «Σύνταξη νέου ΓΠΣ και τροποποίηση ΖΟΕ διευρυμένου Δήμου
Βέροιας»
Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών των μελετών των αστικών αναπλάσεων,
απαιτείται να περιληφθεί και η επένδυση του τίτλου «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής
των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό Ανθέων», στο ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010.
Δημιουργείται ο ΚΑ 02.40.7413.012 με πίστωση 3.690,00€ για την χρηματοδότηση
του νέου τίτλου, που προέρχεται από ανάλογη μείωση του ΚΑ 02.40.7413.007, που
καλύπτει την δαπάνη του τίτλου «Σύνταξη νέου ΓΠΣ και τροποποίηση ΖΟΕ

διευρυμένου Δήμου Βέροιας»από έσοδα Δήμου.Γίνεται ανάλογη μείωση και το ποσό
που απομένει είναι 6.310,00€.
-Ακόμη διατίθεται το ποσό των 3.690,00€ για την δημιουργία του ΚΑ 02.40.7413.013
που
καλύπτει την δαπάνη του τίτλου «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των
Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό Τρεμπεσίνας» .Το τελικό ποσό που
απομένει είναι 2.620,00€.

3ι .- «Πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη
εφαρμογής στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου»
Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών των μελετών των αστικών αναπλάσεων,
απαιτείται να περιληφθεί και η επένδυση του τίτλου «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής
των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό Εληάς», στο ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010.
Δημιουργείται ο ΚΑ 02.40.7413.014 με πίστωση 3.690,00€ για την χρηματοδότηση
του νέου τίτλου, που προέρχεται από ανάλογη μείωση του ΚΑ 02.40.7413.009, που
καλύπτει την δαπάνη του τίτλου ««Πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου» από έσοδα Δήμου.
Γίνεται ανάλογη μείωση και το ποσό που απομένει είναι 6.310,00€.

4.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης:
4α .- «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η επένδυση με τίτλο «Βελτίωση
αυλείου χώρου των εκκλησιών» με εγκεκριμένη πίστωση 20.000,00€.
Μέρος αυτής θα δοθεί για την χρηματοδότηση του έργου του τίτλου«Βελτίωση
στέγης Ιερού Ναού Αγίου Προκοπίου» για σωστικές επεμβάσεις, που θα εκτελεστούν
με συνεργασία της αρμόδιας εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7326.030
και η πίστωση 10.000,00€.
Το υπόλοιπο ποσό των 10.000,00€ θα διατεθεί για την ενίσχυση του ΚΑ
02.30.7331.001, που πιστώνει την επένδυση «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων» ,από
έσοδα Δήμου και που γίνεται στο σύνολο 60.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση
του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:

1α .- «Εκτέλεση εργασιών κοπής χλοοτάπητα χώρων πρασίνου
τοπικών διαμερισμάτων»

Λόγω της ανάγκης συντήρησης των χώρων πρασίνου των τοπικών διαμερισμάτων και
της αδυναμίας του μόνιμου προσωπικού να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις
της θερινής περιόδου, κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία νέας επένδυσης ,που θα
καλύπτει την εργασία αυτή.
Δημιουργείται λοιπόν ο πιο πάνω σχετικός τίτλος με ΚΑ 02.35.7336.008 και πίστωση
10.000,00€, που προέρχεται από την μείωση της πίστωσης του ΚΑ 02.30.7323.030
που είναι ύψους 100.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ και χρηματοδοτεί την
επένδυση της Δ/νσης Τεχνικού –Πολεοδομίας με τίτλο «Διάνοιξη οδών περιοχής
επέκτασης».

1β .- « Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγ. Αναργύρων»
Στον προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως και στο ετήσιο πρόγραμμα
Δράσης τρέχοντος έτους του Δήμου ,δεν περιλαμβάνεται ο πιο πάνω τίτλος.
Επειδή όμως οι εγκαταστάσεις της παιδικής χαράς που βρίσκεται παραπλεύρως του
Ιερού Ναού των Αγ. Αναργύρων χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, διότι είναι παλιές,
θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Δημιουργείται η επένδυση του τίτλου που πιστώνεται με 20.000,00€ από έσοδα
ΣΑΤΑ, στον ΚΑ 02.35.7336.009 , το διαθέσιμο δε ποσό θα προέλθει από ισόποση
μείωση της πίστωσης που χρηματοδοτεί μέσω του ΚΑ 02.30.7323.002 την επένδυση
της Δ/νσης Τεχνικού –Πολεοδομίας με τίτλο «Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών στον
συνοικισμό Μέσης» που διαγράφεται τελείως.

1γ .- « Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
Με την αριθ. 21134/10-5-2010 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Κατανομή ποσού ύψους 23.000.100,00€ στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού και συνδέσμους
για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία 2010)»,
αποδόθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 39.900,00€, για τον αντίστοιχο στόχο.
Στον προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως και στο ετήσιο πρόγραμμα
Δράσης τρέχοντος έτους του Δήμου ,δεν περιλαμβάνεται ο πιο πάνω τίτλος.
Με πίστωση το πιο πάνω ποσό δημιουργείται ο ΚΑ 02.20.7336.001 ,προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί η επένδυση του τίτλου.

2.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική
δαπάνη:
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης.
-«Έπιπλα και σκεύη»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η λειτουργική δαπάνη του
τίτλου με εγκεκριμένη πίστωση 5.000,00€, που βαρύνει τον ΚΑ 02.10.7133.
Επειδή η πίστωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης είναι ανάγκη
να ενισχυθεί ο κωδικός με ανάλογο των απαιτήσεων ποσό.
Από τον ΚΑ 10.6011.002 που καλύπτει «Έξοδα κίνησης» μεταφέρεται το ποσό των
10.000,00€ και ενισχύεται η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη που γίνεται 15.000,00€,
ενώ ανάλογα μειώνεται η πίστωση του ΚΑ των εξόδων κίνησης.

2. Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης του τίτλου :
- «Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ»
Με την αριθ. 694/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου στην Αναπτυξιακής Α.Ε. «Ψηφιακές πόλεις
Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 220.000,00€ και συμμετοχή του
Δήμου μας με το ποσό των 20.000,00€.
Με την σύσταση της εταιρίας το τελικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 550.000,00€
και η συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€.
Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των 30.000,00€ και
επειδή η σχετική πίστωση δεν είχε προβλεφθεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό και
ετήσιο πρόγραμμα δράσης, γίνεται η δέουσα τροποποίησή τους.
Εγγράφεται η λειτουργική δαπάνη του τίτλου με ΚΑ 10.7521.001, με πίστωση
30.000,00€, που αφαιρείται από τον ΚΑ 10.6011.002 ,που χρηματοδοτεί την ανάλογη
με τίτλο «Έξοδα κίνησης».

3.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική
δαπάνη:
- «Έξοδα κίνησης»
1.- Στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 περιλαμβάνεται η λειτουργική δαπάνη
«Έπιπλα και σκεύη»με εγκεκριμένη πίστωση 5.000,00€, που βαρύνει τον ΚΑ
02.10.7133.
Επειδή η πίστωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης είναι ανάγκη
να ενισχυθεί ο κωδικός με ανάλογο των απαιτήσεων ποσό.
Ενισχύεται ο ΚΑ αυτής με το ποσό των 10.000,00€, που προέρχεται από μείωση της
εγκεκριμένης πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης του τίτλου και τον ΚΑ
10.6011.002.
2.- Με την αριθ. 694/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου στην Αναπτυξιακής Α.Ε. «Ψηφιακές πόλεις
Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 220.000,00€ και συμμετοχή του
Δήμου μας με το ποσό των 20.000,00€.
Με την σύσταση της εταιρίας το τελικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 550.000,00€
και η συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€.
Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των 30.000,00€ και
επειδή η σχετική πίστωση δεν είχε προβλεφθεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό και
ετήσιο πρόγραμμα δράσης, γίνεται η δέουσα τροποποίησή τους.
Εγγράφεται η λειτουργική δαπάνη «Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε.
ΟΤΑ» με ΚΑ 10.7521.001, με πίστωση 30.000,00€, που αφαιρείται από τον ΚΑ
10.6011.002 ,που χρηματοδοτεί την ανάλογη με τίτλο «Έξοδα κίνησης».
Θα τροποποιηθούν όλοι οι πίνακες της Δ/σης καθώς και αναλόγως ο τρέχον
προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Τα σχετικά παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες και παράρτημα, όπου
εάν απαιτείται αναγράφεται και ο άξονας και μέτρο σε ότι αφορά στις επενδύσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Δεν συμφωνούμε για όλες τις τροποποιήσεις που αφορούν
τη δωρεά Καραναστάση, για τους γνωστούς λόγους καθώς και την παιδική χαρά Αγ.
Αναργύρων γιατί δεν εξηγείτε για ποιο λόγο παίρνετε τα χρήματα από το έργο της
Μέσης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη δωρεά Καραναστάση και την παιδική χαρά Αγ.
Αναργύρων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:

Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/07
τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου επιτρέπεται ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Για το παραπάνω θέμα δεν
προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία από την ψηφοφορία αφού επί συνόλου 27
δημοτικών συμβούλων απαιτούνται 14 θετικές ψήφοι. Συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί
απόφαση για την τροποποίησή του σε ό,τι αφορά τη δωρεά Καραναστάση και την
παιδική χαρά Αγ. Αναργύρων και περαιώθη η συζήτησή τους.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για την τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος εκτός από αυτές που αφορούν δωρεά Καραναστάση και την παιδική
χαρά Αγ. Αναργύρων;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 20-6-2010 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου.
2.- Την αριθ. 768/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του Δήμου έτους 2010.
3.- Την ανάγκη τροποποίησης του παραπάνω Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
του προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2010 για την
εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων νέων δράσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών
πιστώσεων δράσεων και λειτουργικών δαπανών.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 203 έως 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ.
185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», ως και
αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
2010, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1.- Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω δράσεων,
ως εξής:
1α.- «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς» με ΚΑ 30/7323.038 και ποσό €
27.500,00.
1β.- «Ασφαλτόστρωση πλατείας και οδών Ξηρολιβάδου» με ΚΑ 30/7323.039 και
ποσό € 40.400,00.
1γ.- «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτον
από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΑΝΘΕΩΝ» με Κ.Α. 40/7413.012, με πίστωση και ποσό € 3.690,00.
1δ.«Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού
προγράμματος-

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ» με Κ.Α. 40/7413.013 και ποσό €
3.690,00.
1ε.«Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού
προγράμματοςΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΗΑΣ» με Κ.Α. 40/7413.014 και ποσό € 3.690,00.
1στ.- «Υπέρ των παρεκκλησίων των Ι.Ν. της Υπαπαντής του Χριστού και των Αγ.
Προκοπίου και Παναγίας Χαβιεράς» με Κ.Α. 30/7326.030 και ποσό € 10.000,00.
1ζ.«Διάνοιξη-ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών» με Κ.Α.
30/7323.041 και ποσό € 17.000,00.
1η.- «Ασφαλτόστρωση γηπέδου Μπάσκετ Μ. Σάντας» με Κ.Α. και ποσό € 10.000,00.
2.- Διαγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτων δράσεων:
α
2 .- «Βελτίωση αυλείου χώρου εκκλησιών» με Κ.Α. 30/7326.025.
2β.- «Κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών στο Βήμα Αποστόλου Παύλου» με Κ.Α.
30/7321.012.
2γ.- «Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Μ. Σάντας (Πρώην Δημοτικό
Σχολείο) με Κ.Α. 30/7331.004.
3.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω επενδύσεων,
ως εξής:
3α.- Διάνοιξη οδών Τριποτάμου», με Κ.Α. 30/7323.022 κατά € 15.000,00.
3β.- «Ολοκλήρωση εισόδου Λαζοχωρίου», με Κ.Α. 30/7323.035 κατά € 8.000,00.
3γ.- «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», με Κ.Α.
30/7326.026 κατά € 4.500,00.
3δ.- «Κατασκευή σκαλοπατιών Πιερίων», με Κ.Α. 30/7223.019 κατά € 20.000,00.
3ε.- «Κατασκευή τοιχείου στην οδό Νίκου Σιδηρόπουλου», με Κ.Α. 30/7323.026
κατά € 5.000,00.
3στ.- «Διάνοιξη οδών περιοχής επέκτασης», με Κ.Α. 30/7323.030 κατά € 10.000,00.
3ζ.- «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου», με Κ.Α. 30/7326.009 κατά
€ 900,00.
3η.- «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», με Κ.Α. 30/7326.027 κατά € 4.500,00.
3θ.- «Σύνταξη νέου ΓΠΣ και τροποποίηση ΖΟΕ διευρυμένου Δήμου Βέροιας», με
Κ.Α. 40/7413.007 κατά € 7.380,00.
3ι.- «Πολεοδόμηση μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο
Τ.Δ. Κ. Βερμίου», με Κ.Α. 40/7413.014 κατά € 3.690,00.
4.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Συντήρηση
Δημοτικών Κτιρίων», με Κ.Α. 30/7331.001, με ποσό € 10.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της Δ/νσης του τίτλου
«Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» με Κ.Α. 35/7336.007 και ποσό € 39.900,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα Επενδύσεων της Δ/νσης του τίτλου
«Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ» με Κ.Α. 10/7521.001 και
ποσό € 30.000,00.
2.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Έπιπλα και
σκεύη» με Κ.Α. 10/7133, με ποσό € 10.000,00.
3.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης
«Εξοδα κίνησης» με Κ.Α. 10/6011.002 κατά € 40.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 444 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12 - 8 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

