ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 183/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Δήμου 2010.
Σήμερα 22 Μαρτίου 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 18-3-2010 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 27 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

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
προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 180/2010 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 181/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 194/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Κ. Συμεωνίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 200/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 201/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 212/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 17-3-2010 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
1α.- «Οριστική μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Προφ. Ηλία με Πανόραμα»
Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό
και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται η «Μελέτη γέφυρας σύνδεσης
περιοχής Προφ. Ηλία με Πανόραμα».
Για την εκπόνηση της μελέτης είναι απαραίτητο να είναι καθορισμένη η θέση της
γέφυρας. Για τον προσδιορισμό αυτό θα πρέπει τουλάχιστον σε επίπεδο προμελέτης
να υπάρχει η χάραξη της αντίστοιχης οδού, ώστε να προκύψουν τα απαιτούμενα
τεχνικά έργα στο μήκος της, περιλαμβανομένης της γέφυρας.
Έτσι ο πιο πάνω τίτλος αντικαθίσταται με τον τίτλο «Οριστική μελέτη οδικής
σύνδεσης περιοχής Προφ. Ηλία με Πανόραμα».
Η επένδυση του τίτλου χρηματοδοτείται με πίστωση 10.000,00€, από έσοδα του
Δήμου και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.001. Η νέα επένδυση θα βαρύνει τον ΚΑ
02.30.7411.001 με πίστωση 12.900,00€, που θα προέλθει κατά 10.000,00 από τον
προηγούμενο ΚΑ και κατά 2.900,00 από τον ΚΑ 02.30.7411.011 «Διερεύνηση προκαταρτικές μελέτες υπόγειων στοών στην Πλατεία Ωρολογίου».
1β.- «Σύνταξη μελέτης ολοκλήρωσης του ΠΚΑ Δ. Βέροιας»
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό
πρόγραμμα του παρελθόντος έτους, περιλαμβάνονταν ο πιο πάνω τίτλος . Η μελέτη
χρηματοδοτούνταν από έσοδα Δήμου στον Κ.Α 02.30.7411.007 με πίστωση
6.000,00€.
Με την αριθ. 146/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανατέθηκε απευθείας η
σύνταξη της μελέτης στο μελετητικό γραφείο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΤΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΙΑΚΡ. ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.»
με έδρα την Αθήνα.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήταν
7.532,00€( έγινε η αναπροσαρμογή του ΦΠΑ).
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2010 δεν περιλήφθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης και δεν είναι
δυνατό να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος ΚΑ ο
02.30.7411.009 με πίστωση 7.532,00€, που θα προέρχεται από τον Κ.Α.
02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Μελέτες για το
πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου, για το ποσό των 6.300,00€
και κατά 1.232,00€ από τον ΚΑ 02.30.7326.023 που προορίζονταν για την κάλυψη
της δαπάνης «Ανάπλαση οδού Ελιάς», από έσοδα Δήμου.

1γ.- «Εργασίες Αποκατάστασης Ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ»
Στο τοπικό διαμέρισμα Κ. Βερμίου υπάρχουν τοπικές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης
που πρέπει να επισκευαστούν άμεσα.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2010 δεν περιλήφθηκε η χρηματοδότηση του έργου και δεν είναι
δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος
ΚΑ ο 02.30.7326.028 με πίστωση 5.000,00€, που θα προέρχεται από τον ΚΑ
02.30.7326.023 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Ανάπλαση οδού
Ελιάς», από έσοδα Δήμου κατά το ποσό των 4.768,00€ και κατά το ποσό των
232ευρώ από τον τίτλο «Βελτίωση λειτουργιών του Λαογραφικού Μουσείου» με ΚΑ
02.30.7321.005.
1δ.- «Σύνταξη Η/Μ μελετών που συνοδεύουν το ερευνητικό πρόγραμμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη Η/Μ μελετών , η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε
3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.630,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την
μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για
την κάλυψη της δαπάνης «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από
έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.013- πίστωση 3.630,00€.
1ε.- «Οικονομική μελέτη & τεύχη δημοπράτησης Η/Μ εργασιών που συνοδεύουν
το ερευνητικό πρόγραμμα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών δημοπράτησης Η/Μ
εργασιών, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 2.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. ,
συνολικά 2.420,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την μείωση της εγκεκριμένης
πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης
«Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου και θα
βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.014- πίστωση 2.420,00€.

1στ.- «Σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών Δημοπράτησης των
Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών δημοπράτησης
αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 3.000,00€, πλέον
του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.630,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την μείωση της
εγκεκριμένης πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη
της δαπάνης «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου
και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.015- πίστωση 3.630,00€.
1ζ.- «Σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών Δημοπράτησης των
Φυτοτεχνικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών δημοπράτησης
φυτοτεχνικών παρεμβάσεων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 2.000,00€, πλέον
του Φ.Π.Α. , συνολικά 2.420,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την μείωση της
εγκεκριμένης πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη
της δαπάνης «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου
και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.016- πίστωση 2.420,00€.
1η.-«Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ» για την πλατεία Αγ. Αντωνίου»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη μελέτης εφαρμογής αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων
στην πλατεία Αγίου Αντωνίου, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 3.000,00€, πλέον
του Φ.Π.Α. , συνολικά 3.630,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την μείωση της
εγκεκριμένης πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη

της δαπάνης «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου
και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.017- πίστωση 3.630,00€.
1θ.- «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ» για την πλατεία Κόρακα»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη μελέτης εφαρμογής αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων
στην πλατεία Κόρακα, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 3.000,00€, πλέον του
Φ.Π.Α. , συνολικά 3.630,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την μείωση της
εγκεκριμένης πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη
της δαπάνης «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου
και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.018- πίστωση 3.630,00€.
1ι.- «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ» για την οδό Βενιζέλου»
Για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» απαιτείται
προκείμενης της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜακεδονίαςΘράκης 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», η σύνταξη μελέτης εφαρμογής αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων
στην οδό Βενιζέλου, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 3.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α.
, συνολικά 3.630,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την μείωση της εγκεκριμένης
πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης
«Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου και θα
βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.019- πίστωση 3.630,00€.
1ια.- «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την οδό Βενιζέλου»
Ο Δήμος Βέροιας θα 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.
Ο Δήμος Βέροιας είναι απαραίτητο να δώσει για το ερευνητικό πρόγραμμα,
υπόβαθρα που αφορούν σε τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσης των περιοχών,
που θα μελετηθούν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος.
Απαιτείται η σύνταξη τέτοιων. Επειδή το τρέχον τεχνικό πρόγραμμα & ο
προϋπολογισμός δεν διαθέτουν ανάλογη πίστωση θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες
από μείωση ή κατάργηση εγγεγραμμένης πίστωσης σε κάποιον από τους
ψηφισμένους τέτοιους.
Το κόστος της δαπάνης για την πιο πάνω εργασία είναι 10.000,00, χωρίς τον
Φ.Π.Α., σύνολο 12.100,00€, που θα προέλθουν από την μείωση της πίστωσης του ΚΑ
02.30.7411.011 «Διερεύνηση - προκαταρτικές μελέτες υπόγειων στοών στην Πλατεία
Ωρολογίου», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.020- πίστωση
12.100,00€.
1ιβ.- «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την πλατεία Αγίου Αντωνίου »
Ο Δήμος Βέροιας θα 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.
Ο Δήμος Βέροιας είναι απαραίτητο να δώσει για το ερευνητικό πρόγραμμα,
υπόβαθρα που αφορούν σε τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσης των περιοχών
,που θα μελετηθούν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος.
Απαιτείται η σύνταξη τέτοιων. Επειδή το τρέχον τεχνικό πρόγραμμα & ο
προϋπολογισμός δεν διαθέτουν ανάλογη πίστωση θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες
από μείωση ή κατάργηση εγγεγραμμένης πίστωσης σε κάποιον από τους
ψηφισμένους τέτοιους.
Το κόστος της δαπάνης για την πιο πάνω εργασία είναι 3.500,00, χωρίς τον Φ.Π.Α.,
σύνολο 4.235,00€, που θα προέλθουν από την μείωση της πίστωσης του Κ.Α.
02.30.7411.009 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Μελέτες για το
πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ
02.30.7411.021- πίστωση 4.235,00€.

1ιγ.- «Έλεγχος –συντήρηση –αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας »
Ο Δήμος Βέροιας με προγραμματική σύμβαση με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας έχει
αναλάβει την συντήρηση του κτιρίου. Στα πλαίσια αυτής θα πρέπει να φροντίσει για
τον Έλεγχο –συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου της.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2010 δεν περιλήφθηκε η χρηματοδότηση του έργου και δεν είναι
δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος
ΚΑ ο 02.30.6262.005 με πίστωση 1.500,00€, που θα προέρχεται από από τον ΚΑ
02.30.6262.004 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Συντήρηση και
επισκευή συστήματος πυροπροστασίας», από έσοδα Δήμου .
1ιδ.- «Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων της πεζογέφυρας οδού Θερμοπύλων »
Το έργο της πεζογέφυρας της οδού Θερμοπύλων γίνεται από την Νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση Ν.Ημαθίας της οποίας η αρμόδια για την επίβλεψη του έργου
υπηρεσία, με σχετικό (το αριθ. Δ5β/1083/25-2-2010) έγγραφό της ,ενημέρωσε τον
Δήμο για την ανάγκη ελέγχου των συγκολλήσεων της σιδηράς κατασκευής.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2010 δεν περιλήφθηκε η χρηματοδότηση του έργου και δεν είναι
δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος
ΚΑ ο 02.30.7323.036 με πίστωση 4.000,00€, που θα προέρχεται από τον ΚΑ
02.30.7326.023 που προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Ανάπλαση οδού
Ελιάς», από έσοδα Δήμου.
1ιε.- «Προσαρμογή των χώρων του Λαογραφικού μουσείου στις ανάγκες
τοποθέτησης εκθεμάτων »
Προκείμενης της λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου είναι απαραίτητο, στα
πλαίσια μουσειολογικής μελέτης, να γίνει μελέτη για την προσαρμογή των χώρων
που διατίθενται για την ανάδειξη των εκθεμάτων, των ανάλογων κατασκευών.
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το αντίστοιχο τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2010 δεν περιλήφθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης και δεν είναι
δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί
νέος ΚΑ ο 02.30.7321.014 με πίστωση 4.144,00€, που θα προέρχεται από τον ΚΑ
02.30.7321.005- εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00€- που προορίζονταν για την
κάλυψη της δαπάνης της επένδυσης «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού
Μουσείου», από έσοδα Δήμου.
1ιστ.- «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας»
Στο τρέχον έτος στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το
αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει η επένδυση με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών
οδού Φιλιππουπόλεως».
Για την περαίωση των προβλεπόμενων εργασιών είναι σημαντικό να γίνουν και
δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή, ώστε ο προβλεπόμενος να κατασκευαστεί
ασφαλτοτάπητας να μη καταστραφεί από μεταγενέστερη τομή.
Η ανάλογη επένδυση δεν έχει προβλεφθεί .Έτσι δημιουργείται ο πιο πάνω τίτλος
επένδυσης που θα πιστωθεί από τον ΚΑ 02.30.7326.026 με το ποσό των 45.000,00€,
που θα προέλθει από μείωση του ΚΑ 02.30.7323.030 που είχε πίστωση 100.000,00€
από ΣΑΤΑ και χρηματοδοτούνταν η επένδυση «Διανοίξεις οδών περιοχής
επέκτασης».

1ιζ.- «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας»
Στο τρέχον έτος στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το
αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει η επένδυση με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών
οδού Φιλιππουπόλεως».
Για την περαίωση των προβλεπόμενων εργασιών είναι σημαντικό να γίνουν και
δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή, ώστε ο προβλεπόμενος να κατασκευαστεί
ασφαλτοτάπητας να μη καταστραφεί από μεταγενέστερη τομή.
Η ανάλογη επένδυση δεν έχει προβλεφθεί .Έτσι δημιουργείται ο πιο πάνω τίτλος
επένδυσης που θα πιστωθεί από τον ΚΑ 02.30.7326.027 με το ποσό των 45.000,00€,
που θα προέλθει από μείωση του ΚΑ 02.30.7323.030 που είχε πίστωση 100.000,00€
από ΣΑΤΑ και χρηματοδοτούνταν η επένδυση «Διανοίξεις οδών περιοχής
επέκτασης».

2.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης:
ΛΟΓΩ ΦΠΑ
2α.- «Τελικές επιμετρήσεις έργου οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον
οικισμό Άνω Βέρμιο»
1.-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται η εργασία
«Τελικές επιμετρήσεις έργου οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό
Άνω Βέρμιο».
Για την εκπόνηση της εργασίας έχει εκδοθεί η αριθ. 83/2010 απόφαση της Δ.Ε. με
την οποία ανατέθηκε το σχετικό αντικείμενο στην κ. Δασκαλοπούλου ΣταυρούλαΠολιτικό Μηχανικό, δεν έχει όμως υπογραφεί η σύμβαση.
Η επένδυση του τίτλου χρηματοδοτείται με πίστωση 10.000,00€, από έσοδα του
Δήμου και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.004. Λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. θα πρέπει να
γίνει αναπροσαρμογή του και απαιτείται η ενίσχυση του πιο πάνω ΚΑ κατά 168,10€,
που είναι η αναλογούσα αύξηση στο ποσό της σύμβασης ήτοι τα 8.403,40€.Το ποσό
θα προέλθει από το αποθεματικό.
2β .- «Αποτύπωση χώρου απόθεσης θραυστού υλικού στον οικισμό Κάτω
Βέρμιο»
1.-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται η εργασία
«Αποτύπωση χώρου απόθεσης θραυστού υλικού στον οικισμό Κάτω Βέρμιο ».
Για την εκπόνηση της εργασίας έχει εκδοθεί η αριθ. …/2010 απόφαση της Δ.Ε. με
την οποία ανατέθηκε το σχετικό αντικείμενο στην κ. Δασκαλοπούλου ΣταυρούλαΠολιτικό Μηχανικό, δεν έχει όμως υπογραφεί η σύμβαση.
Η επένδυση του τίτλου χρηματοδοτείται με πίστωση 10.000,00€, από έσοδα του
Δήμου και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.005. Λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. θα πρέπει να
γίνει αναπροσαρμογή του και απαιτείται η ενίσχυση του πιο πάνω ΚΑ κατά 168,10€,
που είναι η αναλογούσα αύξηση στο ποσό της σύμβασης ήτοι τα 8.403,40€. Το ποσό
θα προέλθει από το αποθεματικό.

2γ .- «Αποτύπωση παράκαμψης προς τον Ιερό Ναό Παναγιάς από την υπό
κατασκευή οδό προς Άνω Βέρμιο »
1.-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται η εργασία
«Αποτύπωση παράκαμψης προς τον Ιερό Ναό Παναγιάς από την υπό κατασκευή οδό
προς Άνω Βέρμιο ».
Για την εκπόνηση της εργασίας έχει εκδοθεί η αριθ. …/2010 απόφαση της Δ.Ε. με
την οποία ανατέθηκε το σχετικό αντικείμενο στην κ. Δασκαλοπούλου ΣταυρούλαΠολιτικό Μηχανικό, δεν έχει όμως υπογραφεί η σύμβαση.
Η επένδυση του τίτλου χρηματοδοτείται με πίστωση 10.000,00€, από έσοδα του
Δήμου και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7411.005. Λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. θα πρέπει να
γίνει αναπροσαρμογή του και απαιτείται η ενίσχυση του πιο πάνω ΚΑ κατά 168,10€,
που είναι η αναλογούσα αύξηση στο ποσό της σύμβασης ήτοι τα 8.403,40€. Το ποσό
θα προέλθει από το αποθεματικό.
2δ.- «Μελέτες για το πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης»
1.-Στο Τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους ,όπως αντίστοιχα και στον
προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνεται κωδικός για την
χρηματοδότηση μελετών σχετικών με τις αστικές αναπλάσεις ο ΚΑ 02.30.7411.008,
με εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00€.
Ο Δήμος Βέροιας θα 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.
Το κόστος του ερευνητικού προγράμματος είναι 50.000,00€, χωρίς τον Φ.Π.Α.,
συνολικά δηλαδή 60.500,00€.
Απαιτείται αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης κατά 10.500,00€, τα οποία θα
προέλθουν από την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7411.009 που
προορίζονταν για την κάλυψη της δαπάνης «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός
ΠΕΠ ΚΔΜ», από έσοδα Δήμου.

3. Εγγραφή στους πίνακες του παραρτήματος των επενδύσεων :
3α. “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων ΔΙΑΒΑΤΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
του Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ”
Με την αριθ. 517/2009 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με
την
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ( ΔΕΥΑΑΠ ) , η οποία και υπεγράφη, προκειμένου να
είναι δυνατή η “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος
Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των
δημοτικών διαμερισμάτων ΔΙΑΒΑΤΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του
Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ”, διότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει διαχειριστική
επάρκεια ,ώστε να είναι δυνατό να εμφανίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης
πράξης από το ΕΣΠΑ 2007- 2013.
Για το έργο έχει συνταχθεί η 59/2009 μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης
προϋπολογισμού 1.181.670,00 €. Η αίτηση έχει κατατεθεί από τον Δήμο Βέροιας για
χρηματοδότηση, στην ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή και αναμένεται η έγκριση της
χρηματοδότησης .
Η επένδυση θα γραφεί στο παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και σε
περίπτωση που εγκριθεί θα ακολουθήσει τροποποίηση ,ώστε να περιληφθεί στον
πίνακα Β επενδύσεων της Δ/νσης.
3β. “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ,
ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”
Με την αριθ. 519/2009 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με
τον Δήμο Μακεδονίδος , προκειμένου να είναι δυνατή η “Προμήθεια, Εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου
Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ,
ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ” , διότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει διαχειριστική επάρκεια ,ώστε να είναι
δυνατό να εμφανίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης πράξης από το ΕΣΠΑ 20072013.
Για το έργο έχει συνταχθεί η 60/2009 μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης
προϋπολογισμού 2.351.500,00€. Στην μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και η
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και
Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων
διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ,
ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”
Η αίτηση έχει κατατεθεί από τον Δήμο Βέροιας για χρηματοδότηση, στην ενδιάμεση
Διαχειριστική αρχή και αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης .
Η επένδυση θα γραφεί στο παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και σε
περίπτωση που εγκριθεί θα ακολουθήσει τροποποίηση ,ώστε να περιληφθεί στον
πίνακα Β επενδύσεων της Δ/νσης.

4.-Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική
δαπάνη:
4α .- «Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυροπροστασίας» με ΚΑ
02.30.6262.004 και εγκεκριμένη πίστωση 10.000,00€
1 .- Από την δημιουργία νέου ΚΑ, του 02.30.6262.005 με εγκεκριμένη πίστωση
1.500,00€, που θα καλύψει την λειτουργική δαπάνη με τίτλο «Έλεγχος –συντήρηση
–αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας »,
μείωση κατά το ανάλογο ποσό- υπόλοιπο 8.500,00€.

5.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης :
5α «Ανάπλαση οδού Ελιάς» με ΚΑ 02.30.7326.023 και εγκεκριμένη πίστωση
10.000,00 από έσοδα Δήμου.
1 .- Από την δημιουργία νέου ΚΑ, του 02.30.7323.036 με εγκεκριμένη πίστωση
4.000,00€, που θα καλύψει την επένδυση με τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων
της πεζογέφυρας οδού Θερμοπύλων », μείωση κατά το ανάλογο ποσό- υπόλοιπο
6.000,00€.
2.- Από την δημιουργία νέου ΚΑ, του 02.30.7411.009 με εγκεκριμένη πίστωση
7.532,00€, που μέρος της ήτοι 1.232,00 € θα καλύψει την επένδυση με τίτλο
«Σύνταξη μελέτης ολοκλήρωσης του ΠΚΑ Δ. Βέροιας», μείωση κατά ποσό 1.232,00
€- υπόλοιπο 4.768,00€.
3.- Από την δημιουργία νέου ΚΑ, του 02.30.7326.028 με εγκεκριμένη πίστωση
5.000,00€, που θα καλύψει την επένδυση με τίτλο ««Εργασίες Αποκατάστασης
Ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ» μείωση κατά επί μέρους ποσό 4.768,00€ του
συνόλου – υπόλοιπο 0,00€.

5β

«Βελτίωση Λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου»
με ΚΑ
02.30.7321.005 και εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00€ από έσοδα Δήμου (να γίνει
45.000,00€).
1.- Από την δημιουργία νέου ΚΑ, του 02.30.7321.014 με εγκεκριμένη πίστωση
4.144,00€, που θα πιστώσει την μελέτη με τίτλο «Προσαρμογή των χώρων του
Λαογραφικού μουσείου στις ανάγκες τοποθέτησης εκθεμάτων », μείωση κατά το
ανάλογο ποσό- υπόλοιπο 45.856,60,00€-.
2.- Από την δημιουργία νέου ΚΑ, του 02.30.7326.028 με εγκεκριμένη πίστωση
5.000,00€, που θα πιστώσει τον τίτλο της επένδυσης «Εργασίες Αποκατάστασης
Ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ» μείωση κατά 232,00€ - υπόλοιπο 624,60€
3.- Το υπόλοιπο ποσό των 624,60€ που απομένει από την αφαίρεση και των
45.000,00€- που είναι η απαιτούμενη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης του
έργου- θα πάει στο αποθεματικό.

5γ«Διερεύνηση - προκαταρτικές μελέτες υπόγειων στοών στην Πλατεία
Ωρολογίου» με ΚΑ 02.30.7411.011 και εγκεκριμένη πίστωση 15.000,00€ από
έσοδα Δήμου
1.-Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Οριστική μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής
Προφ. Ηλία με Πανόραμα» με ΚΑ 02.30.7411.001 και πίστωση 12.900,00€, από την
οποία κατά 2.900,00 θα καλυφθεί από τον πιο πάνω τίτλο –υπόλοιπο 12.100,00€.
2.- Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την οδό
Βενιζέλου» με ΚΑ 02.30.7411.020 και πίστωση 12.100,00€, που θα καλυφθεί από
τον πιο πάνω τίτλο –υπόλοιπο 00,00€.

5δ«Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ» με Κ.Α.
02.30.7411.009 και εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00€ από έσοδα Δήμου
1.-Από την δημιουργία του νέου τίτλου«Σύνταξη μελέτης ολοκλήρωσης του ΠΚΑ Δ.
Βέροιας» με ΚΑ ο 02.30.7411.009 και πίστωση7.532,00€, μέρος της οποίας κατά
ποσό 6.300,00€ θα προέλθει από τον κωδικό του πιο πάνω τίτλου- υπόλοιπο
43.700,00€
2.- Από την δημιουργία του νέου τίτλου«Σύνταξη Η/Μ μελετών που συνοδεύουν το
ερευνητικό πρόγραμμα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» με ΚΑ 02.30.7411.013 και πίστωση 3.630,00€, που θα
προέλθει από τον κωδικό του πιο πάνω τίτλου- υπόλοιπο 40.070,00€
3.- Από την δημιουργία του νέου τίτλου.- «Οικονομική μελέτη & τεύχη
δημοπράτησης Η/Μ εργασιών που συνοδεύουν το ερευνητικό πρόγραμμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ» με ΚΑ 02.30.7411.014 και πίστωση 2.420,00€, που θα προέλθει από τον
κωδικό του πιο πάνω τίτλου- υπόλοιπο 37.650,00€
4.-Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών
Δημοπράτησης των Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την
εφαρμογή
των
αποτελεσμάτων
του
ερευνητικού
προγράμματος
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ» με ΚΑ 02.30.7411.015 και πίστωση 3.630,00€, που θα προέλθει από τον
κωδικό του πιο πάνω τίτλου- υπόλοιπο 34.020,00€
5.-Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Σύνταξη Οικονομικής μελέτης & τευχών
Δημοπράτησης των Φυτοτεχνικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή
των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» με ΚΑ 02.30.7411.016 και
πίστωση 2.420,00€, που θα προέλθει από τον κωδικό του πιο πάνω τίτλου- υπόλοιπο
31.600,00€
6.-Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των
Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την πλατεία Αγ. Αντωνίου»με ΚΑ
02.30.7411.017 και πίστωση 3.630,00€, που θα προέλθει από τον κωδικό του πιο
πάνω τίτλου- υπόλοιπο 27.970,00€
7.-Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των
Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» για την πλατεία Κόρακα» με ΚΑ
02.30.7411.018 και πίστωση 3.630,00€, που θα προέλθει από τον κωδικό του πιο
πάνω τίτλου- υπόλοιπο 24.340,00€

8.- Από την δημιουργία του νέου 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 Βενιζέλου» με ΚΑ 02.30.7411.019
και πίστωση 3.630,00€, που θα προέλθει από τον κωδικό του πιο πάνω τίτλουυπόλοιπο 20.170,00€
9.- Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την
πλατεία Αγίου Αντωνίου » με ΚΑ 02.30.7411.021 και πίστωση 4.235,00€, που θα
προέλθει από τον κωδικό του πιο πάνω τίτλου- υπόλοιπο 15.935,00€
10.- Από την ενίσχυση του τίτλου «Μελέτες για το πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης»
με ΚΑ 02.30.7411.008, με εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00€, που ενισχύεται κατά το
ποσό των 10.500,000€ - υπόλοιπο 5.435,00€.

5ε.- «Διανοίξεις οδών περιοχής επέκτασης» με Κ.Α. ΚΑ 02.30.7323.030 και
εγκεκριμένη πίστωση 100.000,00€ από ΣΑΤΑ
1. Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας» με ΚΑ 02.30.7326.026 και πίστωση 45.000,00€υπόλοιπο 55.000,00€.
2. Από την δημιουργία του νέου τίτλου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας» με ΚΑ 02.30.7326.027
και πίστωση 45.000,00€- υπόλοιπο 10.000,00€.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- της δράσης:
«Συλλογή στοιχείων υπαίθρου για τις ανάγκες σύνταξης των διαχειριστικών μελετών
δημοτικού δάσους Καστανιάς και δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης», με
Κ.Α. 35/7411.002 που είναι συνεχιζόμενο από το προηγούμενο έτος και δεν
εντάχθηκε εκ παραδρομής στο πρόγραμμα επενδύσεων έτους 2010, προϋπολογισμού
15.000,00€ από Εσοδα ΣΑΤΑ, ποσό που θα προέλθει από την επένδυση με Κ.Α.
30/7321.007 και τίτλο «Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Βέροιας».

2.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της
επένδυσης :
- Με Κ.Α. 30/7321.007 «Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Βέροιας» με πίστωση 25.000,00 κατά 15.000,00€ - υπόλοιπο 10.000,00€.
Θα τροποποιηθούν όλοι οι πίνακες των παραπάνω Δ/σεων 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: Καταψηφίζουμε όλες τις τροποποιήσεις εκτός από αυτές που
αφορούν την Εύξεινο Λέσχη και το Λαογραφικό Μουσείο.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την αιτιολογική έκθεση για τις
τροποποιήσεις που αφορούν το κτήριο της Ευξείνου Λέσχης και το Λαογραφικό
Μουσείο;
Σύμβουλοι: Ναι.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την αιτιολογική έκθεση για όλες τις
υπόλοιπες τροποποιήσεις;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 17-3-2010 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, την ενίσχυση ανεπαρκών
πιστώσεων δράσεων και την εγγραφή στους πίνακες του παραρτήματος νέων
δράσεων.
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 ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων που αφορούν τη δαπάνη
των παρακάτω επενδύσεων:
Κατά Πλειοψηφία:
- Με Κ.Α. 30/7411.001 και τίτλο «Οριστική μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Προφ.
Ηλία με Πανόραμα» με ποσό € 2.900,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.008 και τίτλο «Μελέτες για το πρόγραμμα αστικής ανάπλασης»,
με ποσό € 10.500,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.004 και τίτλο «Τελικές επιμετρήσεις έργου οδική σύνδεση
οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βέρμιο», με ποσό € 168,10.
- Με Κ.Α. 30/7411.005 και τίτλο «Αποτύπωση χώρου απόθεσης θραυστού υλικού
στον οικισμό Κάτω Βέρμιο», με ποσό € 168,10.
- Με Κ.Α. 30/7411.005 και τίτλο «Αποτύπωση παράκαμψης προς τον Ιερό Ναό
Παναγιάς από την υπό κατασκευή οδό προς Άνω Βέρμιο», με ποσό € 168,10.
- Με Κ.Α. 30/7411.008 και τίτλο «Μελέτες για το πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης»,
με ποσό € 10.500,00.
2.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων που αφορούν τη δαπάνη των
παρακάτω επενδύσεων:
Ομόφωνα:
- Με Κ.Α. 30/7321.005 και τίτλο «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου»
κατά € 4.376,00.

- Με Κ.Α. 30/6262.004 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος
πυροπροστασίας» κατά € 1.500,00.
Κατά Πλειοψηφία:
- Με ΚΑ 30/7411.011 «Διερεύνηση - προκαταρτικές μελέτες υπόγειων στοών στην
Πλατεία Ωρολογίου», κατά 15.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.009 «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ ΚΔΜ», κατά €
7.532,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.023 «Ανάπλαση οδού Ελιάς» κατά € 10.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.009 και τίτλο «Μελέτες για το πρόγραμμα πολιτισμός ΠΕΠ
ΚΔΜ», ποσό € 44.025,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.030 και τίτλο «Διανοίξεις οδών περιοχής επέκτασης» κατά €
90.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7321.007 και τίτλο «Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Βέροιας» κατά € 15.000,00.
3.- Την τροποποίηση στο πρόγραμμα επενδύσεων του τίτλου της
εγγραφής με Κ.Α. 30/7411.001 «Μελέτη γέφυρας σύνδεσης περιοχής Προφ. Ηλία με
Πανόραμα» σε «Οριστική μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Προφ. Ηλία με
Πανόραμα».
4.- Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω δράσεων:
Ομόφωνα:
- Με Κ.Α. 30/6262.005 και τίτλο «Έλεγχος-συντήρηση-αναγόμωση των
πυροσβεστήρων του κτιρίου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας», με ποσό € 1.500,00.
- Με Κ.Α. 30/7321.014 και τίτλο «Προσαρμογή των χώρων του Λαογραφικού
μουσείου στις ανάγκες τοποθέτησης εκθεμάτων», με ποσό € 4.144,00.
Κατά Πλειοψηφία:
- Με 30/7411.009 και τίτλο «Σύνταξη μελέτης ολοκλήρωσης του ΠΚΑ Δ. Βέροιας»,
με ποσό € 7.532,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.028 και τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης Ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ.
ΒΕΡΜΙΟΥ», με ποσό € 5.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.008 και τίτλο «Σύνταξη Η/Μ μελετών που συνοδεύουν το
ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη
Βέροια’», με ποσό € 3.630,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.014 και τίτλο «Οικονομική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης Η/Μ
εργασιών που συνοδεύουν το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια’», με ποσό € 2.420,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.015 και τίτλο «Σύνταξη οικονομικής μελέτης και τευχών
δημοπράτησης των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ‘Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια’», με ποσό € 3.630,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.016 και τίτλο «Σύνταξη οικονομικής μελέτης και τευχών
δημοπράτησης των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή
των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ‘Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια’», με ποσό € 2.420,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.017 και τίτλο «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
‘Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια για την πλατεία
Αγ. Αντωνίου’», με ποσό € 3.630,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.018 και τίτλο «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
‘Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια για την πλατεία
Κόρακα’», με ποσό € 3.630,00.

- Με Κ.Α. 30/7411.019 και τίτλο «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής των αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
‘Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια για την οδό
Βενιζέλου’», με ποσό € 3.630,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.020 και τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την οδό
Βενιζέλου», με ποσό € 12.100,00.
- Με Κ.Α. 30/7411.021 και τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την πλατεία
Αγίου Αντωνίου», με ποσό € 4.235,00.
- Με Κ.Α. 30/7323.036 και τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων της
πεζογέφυρας οδού Θερμοπύλων», με ποσό € 4.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.026 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», με ποσό € 45.000,00.
- Με Κ.Α. 30/7326.027 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και
ομβρίων οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», με ποσό € 45.000,00.
Στο τρέχον έτος στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό και το
αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει η επένδυση με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών
οδού Φιλιππουπόλεως».
Για την περαίωση των προβλεπόμενων εργασιών είναι σημαντικό να γίνουν και
δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή, ώστε ο προβλεπόμενος να κατασκευαστεί
ασφαλτοτάπητας να μη καταστραφεί από μεταγενέστερη τομή.
Η ανάλογη επένδυση δεν έχει προβλεφθεί .Έτσι δημιουργείται ο πιο πάνω τίτλος
επένδυσης που θα πιστωθεί από τον ΚΑ 02.30.7326.027 με το ποσό των 45.000,00€,
που θα προέλθει από μείωση του ΚΑ 02.30.7323.030 που είχε πίστωση 100.000,00€
από ΣΑΤΑ και χρηματοδοτούνταν η επένδυση «Διανοίξεις οδών περιοχής
επέκτασης».
5.- Εγγραφή στους πίνακες του παραρτήματος των επενδύσεων :
- «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων
ΔΙΑΒΑΤΟΥ,
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ,
ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του
Δήμου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ».
- «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ,
ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της παρακάτω δράσης:
- Με Κ.Α. 35/7411.002 και τίτλο «Συλλογή στοιχείων υπαίθρου για τις ανάγκες
σύνταξης των διαχειριστικών μελετών δημοτικού δάσους Καστανιάς και δημοτικού
δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης», με ποσό € 15.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 183 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Τ.
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Α.
Α.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-4-2010
Η Δήμαρχος
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