ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 695/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 181/2010
απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου της ΑΝ.Α.Ε. και του Επιμελητηρίου Ν.
Ημαθίας.
Σήμερα 4 Οκτωβρίου 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 30-9-2010 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
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
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Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Οικονομικών & Ανάπτυξης Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 181/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
«Δήμου Βέροιας», του «Επιμελητηρίου Ημαθίας» και της «Ανώνυμης Αναπτυξιακής
Εταιρείας Δήμου Βέροιας» (ΑΝΑΕ). Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. 2951/27/4/2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
Στη διάρκεια της προετοιμασίας του φακέλου και της υποβολής της σχετικής
πρότασης για ένταξη σε πρόγραμμα του θεματικού πάρκου και σε συνεργασία με την
ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή, προέκυψε η ανάγκη συμπληρωματικών μελετών
λόγω του μεγέθους και του περιεχομένου του έργου, όπως γεωτεχνική μελέτηέρευνα, μελέτη στατικών από μελετητή πολιτικό μηχανικό, μουσειολογική μελέτη
κλπ.
Με την παρούσα συμπληρωματική σύμβαση, θα καλυφθούν οι επιπλέον
δαπάνες για ειδικές τεχνικές μελέτες οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική
σύμβαση και απαιτήθηκαν από την ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή, οι οποίες
ανέρχονται στο ποσό των 50.280,00€.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 00/6736.007 με
τίτλο «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» είναι
γραμμένη πίστωση ποσού 180.000,00€ με σημερινό υπόλοιπο 180.000,00€, το οποίο
αφορά το αρχικό ποσό της σύμβασης.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄
αποφασίσει:
α)για την τροποποίηση-συμπλήρωση ή μη του συνημμένου σχεδίου
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Βέροιας», του «Επιμελητηρίου
Ημαθίας» και της «Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Βέροιας « (ΑΝΑΕ),
β)την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης,
γ)την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 σύμφωνα με
το συνημμένο έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Π.
Παυλίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Κάκαρης, Σ. Παναγιωτίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς,
Ι.Καλαϊτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 181/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της ΑΝ.Α.Ε. και του Επιμελητηρίου
Ν. Ημαθίας.

3.- Την αναγκαιότητα τροποποίησης-συμπλήρωσης της παραπάνω απόφασης για τη
σύνταξη συμπληρωματικών μελετών λόγω του μεγέθους και του περιεχομένου του
έργου του Θεματικού Πάρκου.
4.- Το συνημμένο σχέδιο τροποποίησης-συμπλήρωσης της παραπάνω σύμβασης.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010- για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 93, 161, 208 & 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), ως και
αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
2010, ως εξής:
Στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης Διοικητικού ενίσχυση της πίστωσης
με τίτλο «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» με
Κ.Α. 00/6736.007 με ποσό € 50.28000,00.
Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111) ποσό
€ 50.280,00 από την πίστωση με Κ.Α. 00/7712.001 και τίτλο «Απόδοση σε παιδικούς
και βρεφονηπιακούς Σταθμούς» και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.
00/6736.007 και τίτλο «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου
Βέροιας».
Γ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Δ) Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 181/2010 απόφασής του,
περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΝ.Α.Ε.) Δήμου Βέροιας και του
Επιμελητηρίου Ν. Ημαθίας, ως εξής:
α) Το εδάφιο (2) της τρίτης παραγράφου του άρθρου (1) διαμορφώνεται ως
εξής:
«Η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, μελέτης διαχείρισης, τεχνικής
προμελέτης, γεωτεχνικής μελέτης-έρευνας, μελέτης στατικών από μελετητή πολιτικό
μηχανικό, μουσειολογικής μελέτης κ.λ.π. και η συγκρότηση φακέλου υποβολής
πρότασης για τη δημιουργία ενός Θεματικού Πάρκου στη Βέροια και σε πολύ
κοντινή απόσταση από την Βεργίνα, που θα αναφέρεται στην ανάπτυξη της
Μακεδονίας κατά την κλασσική αρχαιότητα, την παρουσία και δράση του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και στις κοσμογονικές συνέπειες της δράσης του, πράγμα που θα
αποτελέσει πόλο έλξης πολλών δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών, θα συμβάλλει
αποφασιστικά στην εμπέδωση της ιστορικής μας αυτογνωσίας ιδίως, στις νεαρές
ηλικίες των αναμενόμενων επισκεπτών και θα συνεισφέρει σημαντικά στην
οικονομική, επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής».
β) Η παράγραφος 3.2 του άρθρου (3) διαμορφώνεται ως εξής:
«3.2. Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προέρχονται από τον
Δήμο Βέροιας με χρηματοδότηση ποσού ύψους € 230.280,00 (διακοσίων τριάντα,
διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ), ο οποίος για το σκοπό αυτό έχει εγγράψει στον
προϋπολογισμό του έτους 2010 πίστωση ποσού € 230.280,00 (διακοσίων τριάντα,
διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00/6736.007 με
τίτλο «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας».

γ) Η παράγραφος (δ) του παραρτήματος (2) διαμορφώνεται ως εξής:
«Εκπόνηση προμελέτης για την δημιουργία θεματικού-ιστορικού πάρκου. Η
προμελέτη θα περιλαμβάνει σχέδια γενικής αποτύπωσης της υπάρχουσας
κατάστασης, γεωτεχνική μελέτη-έρευνα, μελέτη στατικών από μελετητή πολιτικό
μηχανικό, μουσειολογική μελέτη κ.λ.π. Επίσης θα περιλαμβάνει σχέδια της
ευρύτερης περιοχής στην οποία θα αποτυπώνονται οι θέσεις των κτιρίων που θα
κατασκευασθούν, η χρήση τους, οι κοινόχρηστοι χώροι και η διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου στην υπό διαμόρφωση περιοχή».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 181/2010 απόφασή του.
Ε) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της παραπάνω τροποποιητικής-συμπληρωματικής σύμβασης.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2010 και του Κ.Α. 00/6736.007
«Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» ύψους €
230.280,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 695 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
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Μ.
Γ.

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

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

