ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 506/2010
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-7-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μωυσιάδης
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Γουναράς
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 7-7-2010 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:

1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη
τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμούτων δράσεων:
1α «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.

1β .- «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.

1γ «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.

1δ «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.

1ε«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.

1 στ «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.

1ζ «Σύνταξη στατικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για τον
ανελκυστήρα κατάντι του Δημοτικού περιπτέρου».
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.
Στα πλαίσια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος έχει
προκύψει η ανάγκη σύνταξης στατικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για τον
ανελκυστήρα κατάντι του Δημοτικού περιπτέρου.
Για τους παραπάνω λόγους δημιουργείται η επένδυση με τίτλο «Σύνταξη στατικής
μελέτης και μελέτης εφαρμογής για τον ανελκυστήρα κατάντι του Δημοτικού
περιπτέρου», με ποσό € 2.460,00 από έσοδα ΣΑΤΑ. στον Κ.Α. 40/7413.016, ποσό
που προέρχεται από τη μείωση της πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή πύργου Πλατείας
Ωρολογίου».

1η «Σύνταξη στατικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την
κλίμακα κατάντι του Δημοτικού περιπτέρου».
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.

Στα πλαίσια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος έχει
προκύψει η ανάγκη σύνταξης στατικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την
κλίμακα κατάντι του Δημοτικού περιπτέρου.
Για τους παραπάνω λόγους δημιουργείται η επένδυση με τίτλο «Σύνταξη στατικής
μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την κλίμακα κατάντι του Δημοτικού
περιπτέρου», με ποσό € 2.460,00 από έσοδα ΣΑΤΑ. στον Κ.Α. 40/7413.017, ποσό
που προέρχεται από τη μείωση της πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή πύργου Πλατείας
Ωρολογίου».

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 η επένδυση « Ανάπλαση
παιδικής χαράς Αγ. Αναργύρων», που αφορά την Δ/νση Περιβάλλοντος.
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 « 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 τίτλο τον
πιο πάνω («Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών στον συνοικισμό Μέσης»), που
διαγράφεται τελείως.

3.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης:
3α«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€.

3β .-« Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης του τίτλου ο ΚΑ 02.30.7326.018 02.30.7333.005, με
εγκεκριμένη αρχική πίστωση 45.000,00€, που προέρχεται από ΣΑΤΑ.
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό
και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται επίσης κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης «Αμμοχαλικόστρωση συντήρηση αγροτικών
δρόμων», ο ΚΑ 02.30.7333.005, με εγκεκριμένη αρχική πίστωση 30.000,00€, που
προέρχεται από ΣΑΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 40.000,00€ και είναι προφανές ότι η
πιο πάνω πίστωση δεν μπορεί να καλύψει την δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου.
Για την περαίωση των εργασιών ενισχύεται η εγκεκριμένη πίστωση κατά την
διαφορά των 10.000,00€, από τον ΚΑ 02.30.7326.018, που καλύπτει την δαπάνη της
επένδυσης «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου» με αρχική πίστωση
45.000,00€, προερχόμενη από ΣΑΤΑ. Η επένδυση του τίτλου λοιπόν έχει υπόλοιπο
35.000,00€- μείον τα χρήματα που δόθηκαν για τις αστικές αναπλάσεις (4.920,00€).
Έτσι η παραπάνω πίστωση μειώνεται κατά € 14.920,00.

4.- Ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων που αφορού στη δαπάνη
των επενδύσεων:
4α .-«Αμμοχαλικόστρωση συντήρηση αγροτικών δρόμων»
-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση της επένδυσης του τίτλου ο ΚΑ 02.30.7333.005, με εγκεκριμένη
πίστωση 30.000,00€, που προέρχονται από ΣΑΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 40.000,00€ και είναι προφανές ότι η
πιο πάνω πίστωση δεν μπορεί να καλύψει την δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου.
Για την περαίωση των εργασιών ενισχύεται η εγκεκριμένη πίστωση κατά την
διαφορά των 10.000,00€, από τον ΚΑ 02.30.7326.018, που καλύπτει την δαπάνη της
επένδυσης «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου» με αρχική πίστωση
45.000,00€, προερχόμενη από ΣΑΤΑ.

4β.- «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστημάτων Τηλεελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων Ριζωμάτων, Δισκίου, Σφηκιάς, Πολυδενδρίου, Χαράδρας και
Ελαφίνας του Δήμου Μακεδονίδος».
Λόγω αλλαγής του ποσοστού του ΦΠΑ σε 23% κρίνεται απαραίτητο να
αναπροσαρμοστεί η παραπάνω πίστωση με Κ.Α. 30/7326.029, κατά 52.702,00 ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση
του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
1α .- « 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.

1β .- « Συντήρηση των οστεοφυλακίων του Δημοτικού Νεκροταφείου
Βέροιας»
Ο Δήμος από την πώληση ατομικών και οικογενειακών τάφων θα εισπράξει το ποσό
των 150.000,00€, κατά το τρέχον έτος,
Μέρος των εσόδων διατίθεται για την χρηματοδότηση της πίστωσης του τίτλου ,που
δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα και το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης.
Δημιουργείται η επένδυση του τίτλου με ΚΑ 02.45.7336.003 και πίστωση
12.000,00€, από έσοδα Δήμου.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
7Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή νέας λειτουργικής δαπάνης:
1α «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου ,όπως και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ,δεν
περιλαμβάνεται λειτουργική δαπάνη για την αποζημίωση συμμετοχής των δικηγόρων
του Δήμου ,σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων αυτού.

Από τα έτη 2008 και 2009 ήδη το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των
3.334,59€ και η καταβολή –σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου- για να υλοποιηθεί
θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθούν προϋπολογισμός και ετήσιο πρόγραμμα
δράσης.
Γιαυτό δημιουργείται η λειτουργική δαπάνη του τίτλου, που βαρύνει τον ΚΑ 00.6032
με πίστωση
5.000,00€ ,που προέρχεται από ισόποση μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ
00.6031.001 που χρηματοδοτεί την ανάλογη με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
- ειδικοί συνεργάτες κ.λ.π», που μειώνεται στον αντίστοιχο πίνακα κατά το ποσό των
5.000,00€.

1β «Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση- Φίλοι πέρα
από τα σύνορα»
Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Friends Beyond Borders-Φίλοι πέρα
από τα σύνορα» στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος «Νεολαία σε δράση»,
που θα διεξαχθεί στην Πάδοβα της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 2010 και στην Σεβίλη
της Ισπανίας το 2011.
Για την συμμετοχή δημιουργείται η λειτουργική δαπάνη του τίτλου με ΚΑ
00.6434.006 και πίστωση 2.250,00€, όσο και η απαιτούμενη συμμετοχή του Δήμου,
από ίδια έσοδα που προέρχονται από την μείωση της πίστωσης της λειτουργικής
δαπάνης της Δ/νσης «Ανάπτυξη ενημερωτικών πρωτοβουλιών για την προστασία και
κοινωνική υποστήριξη γυναικών και παιδιών σε κίνδυνο-παρεμβάσεις σε
καταστάσεις κρίσεων» που βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6473.002 με εγκεκριμένη πίστωση
35. 000,00€, που γίνεται 32.750,00€.

2.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική
δαπάνη:
2α .- «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ειδικοί συνεργάτες
κ.λ.π»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου ,όπως και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ,δεν
περιλαμβάνεται λειτουργική δαπάνη για την αποζημίωση συμμετοχής των δικηγόρων
του Δήμου ,σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων αυτού.
Από τα έτη 2008 και 2009 ήδη το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των
3.334,59€ και η καταβολή –σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου- για να υλοποιηθεί
θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθούν προϋπολογισμός και ετήσιο πρόγραμμα
δράσης.
Γιαυτό δημιουργείται η λειτουργική δαπάνη «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», που
βαρύνει τον ΚΑ 00.6032 με πίστωση 5.000,00€ ,που προέρχεται από ισόποση μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης του ΚΑ 00.6031.001 που χρηματοδοτεί την ανάλογη του
τίτλου, που μειώνεται στον αντίστοιχο πίνακα κατά το ποσό των 5.000,00€.

2β .- «Ανάπτυξη ενημερωτικών πρωτοβουλιών για την προστασία και
κοινωνική υποστήριξη γυναικών και παιδιών σε κίνδυνοπαρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσεων»
Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Friends Beyond Borders-Φίλοι πέρα
από τα σύνορα» στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος «Νεολαία σε δράση»,
που θα διεξαχθεί στην Πάδοβα της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 2010 και στην Σεβίλη
της Ισπανίας το 2011.
Για την συμμετοχή δημιουργείται η λειτουργική δαπάνη «Επιχορήγηση για το
πρόγραμμα Νεολαία σε δράση- Φίλοι πέρα από τα σύνορα» με ΚΑ 00.6434.006 και
πίστωση 2.250,00€, όσο και η απαιτούμενη συμμετοχή του Δήμου, από ίδια έσοδα
που προέρχονται από την μείωση της πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης του τίτλου
,που βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6473.002 με εγκεκριμένη πίστωση 35. 000,00€, που
γίνεται 32.750,00€.
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 καθώς και για τις δύο μελέτες για τις Αστικές Αναπλάσεις.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη δωρεά Καραναστάση και τις μελέτες για τις Αστικές
Αναπλάσεις;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την αιτιολογική έκθεση για την
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος εκτός από αυτές που αφορούν τη δωρεά
Καραναστάση και τις μελέτες για τις Αστικές Αναπλάσεις;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 7-7-2010 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
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:
Κατά Πλειοψηφία:
1 - «Μελέτη αποτύπωσης ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση
πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» με Κ.Α. 30/7411.024 και ποσό € 3.690,00.
1β.- «Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου από
δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» με Κ.Α.
30/7411.026 και ποσό € 3.690,00.
1γ.- «Αποτύπωση αύλειου χώρου του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» με Κ.Α. 30/7411.026 και ποσό € 3.690,00.
1δ.- «Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης αύλειου χώρου του
κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα»
με Κ.Α. 30/7411.027 και ποσό € 3.690,00.
1ε.- «Μελέτη παθολογίας του κτιρίου από δωρεά
Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» με Κ.Α. 30/7411.028 και ποσό € 3.690,00.
1στ.- «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ.
Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα» με Κ.Α. 40/7413.015 και ποσό € 3.690,00.
1ζ.- «Σύνταξη στατικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για τον ανελκυστήρα κατάντι
του Δημοτικού περιπτέρου», Με Κ.Α. 40/7413.016 και ποσό € 2.460,00.
1η.- «Σύνταξη στατικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την κλίμακα κατάντι του
Δημοτικού περιπτέρου» με Κ.Α. 40/7413.017 και ποσό € 2.460,00.
2.- Ομόφωνα: Διαγραφή της επένδυσης «Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών
στον συνοικισμό Μέσης» με Κ.Α. 30/7323.002.
3.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω επενδύσεων,
ως εξής:
Κατά Πλειοψηφία:
3α.- «Αποκατάσταση ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση» με
Κ.Α. 30/7321.001 κατά € 22.140,00.
3β.- «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου» με Κ.Α. 30/7326.018 κατά €
4.920,00.
Ομόφωνα:
3γ.- «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου» με Κ.Α. 30/7326.018 κατά €
10.000,00.
4.- Ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω επενδύσεων:
Ομόφωνα:
4α.- «Αμμοχαλικόστρωση συντήρηση αγροτικών δρόμων» με Κ.Α. 30/7333.005, με
ποσό € 10.000,00.
4β.- «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστημάτων Τηλεελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων Ριζωμάτων, Δισκίου, Σφηκιάς, Πολυδενδρίου, Χαράδρας και
Ελαφίνας του Δήμου Μακεδονίδος», με Κ.Α. 30/7326.029, με ποσό € 52.702,00..
α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της Δ/νσης των παρακάτω
τίτλων:
Ομόφωνα:
1α.- «Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγ. Αναργύρων» με Κ.Α. 35/7336.009 και ποσό €
20.000,00.
1β.- «Συντήρηση των οστεοφυλακίων του Δημοτικού Νεκροταφείου Βέροιας» με
Κ.Α. 45/7336.003 και ποσό € 12.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.- Εγγραφή των παρακάτω νέων λειτουργικών δαπανών:
1α.- Κατά Πλειοψηφία: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με Κ.Α. 00/6032.006 και
με ποσό € 5.000,00.
1β.- Ομόφωνα: «Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση- Φίλοι πέρα από
τα σύνορα» με Κ.Α. 00/6434.006 και με ποσό € 2.250,00.
2.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω λειτουργικών
δαπανών:
2α .- Κατά Πλειοψηφία: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ειδικοί συνεργάτες κ.λ.π.» με Κ.Α.
00/6031.001 κατά € 5.000,00.
2β.- Ομόφωνα: «Ανάπτυξη ενημερωτικών πρωτοβουλιών για την προστασία και
κοινωνική υποστήριξη γυναικών και παιδιών σε κίνδυνο-παρεμβάσεις σε
καταστάσεις κρίσεων» με Κ.Α. 00/6473.002 κατά € 2.250,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 506 / 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.
Σ.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13- 8 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Μ.
Μ.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

