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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 209/2021
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και
τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2021
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 16-09-2021 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Χ.Κελεσίδης,
Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Θ. Κορωνάς, 11) Α. Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13)Α.Δέλλας, 14)Λ.Ασλανίδης,
15)Γ.Μπατσαρά,
16)
Σ.Τζήμα,
17)
Ε.Κελεσίδης,
18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός,
21)Χ.Τσιούντας, 22) Π.Παυλίδης, 23) Μ.Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης,
25)Γ.Μιχαηλίδης,
26)Ν.Αγγέλου,
27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος,
30)Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32)Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Κ.Βασιλειάδης, Κ.Ρίζος, Γ.Γουλτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 214/2021 αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 367/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Ι) Την Αναμόρφωση (7η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, ως εξής:
Α) α) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 95.232,00€ του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΠΔΕ Υπ.Εσωτερικών ΣΑΕ 055 20117ΣΕ05500010) και εντάσσει την πράξη
«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βέροιας», συνολικού
προϋπολογισμού 95.232,00€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Βέροιας.
β) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.029, τίτλο
«Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για το έργο Προμήθεια και τοποθέτηση
στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βέροιας» και ποσό 95.232,00€.
γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
(ΚΑ:90.9111.001) και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση στον ΚΑ:64.7324.001 με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βέροιας (Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και ποσό 95.232,00€ με χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 700,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:00.6737.002 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο
δίκτυο πόλεων με ποτάμια».
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 30.800,00€ και ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Βέροιας ως
εξής:
1) Τον ΚΑ:10.7134.004 με τίτλο «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» με το ποσό των
15.400,00€.
2) Τον ΚΑ:10.7134.006 με τίτλο «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης
υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού» με το ποσό των 15.400,00€.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων Μειώνει τον ΚΑ:15.6441.001 με τίτλο «Συμμετοχές σε
συνέδρια εκθέσεις κλπ τουριστικού ενδιαφέροντος» κατά 2.500,00€ και μέσω Αποθεματικού
Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001) μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 2.500,00€ και Δημιουργεί τον
ΚΑ:00.6432.001 με τίτλο «Δαπάνες Εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» με ποσό
2.500,00€, από Ίδια Έσοδα.
Ε) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 301.000,00€ από το Πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (απόφαση ένταξης Α.Π. 23787/2020/09.07.2021) και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.030, τίτλο
"Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για σύνταξη της μελέτης «Έγκριση
χωροθέτησης και ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε Τμήμα του αριθμ. 1147Ζ
Αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κοινότητας Πατρίδας»" και ποσό 301.000,00€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω Αποθεματικού Κεφάλαιο
(ΚΑ:90.9111.001) και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7412.011, τίτλο «Μελέτη
έγκρισης χωροθέτησης και ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθμ. 1147Ζ
Αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κοινότητας Πατρίδας» και ποσό 301.000,00€, με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 37.200,00€ και δημιουργεί ισόποσα τον ΚΑ:30.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια νέων
μηχανημάτων-υλικών πυρόσβεσης Δ.Ε. Απ.Παύλου», από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
το ποσό των 83.526,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις των κάτωθι Κ.Α. μισθοδοσίας με
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, ως εξής:
1) ΚΑ:30.6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 15.000,00€.
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2) ΚΑ:15.6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό
8.900,00€.
3) ΚΑ:10.6021.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 21.300.00€.
4) ΚΑ:10.6052.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου
χρόνου» με ποσό 10.800,00€.
5) ΚΑ:60.6041.003 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με ποσό 2.600,00€.
6) ΚΑ:60.6054.002 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» με ποσό 1.700,00€.
7) ΚΑ:60.6041.001 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» με ποσό 1.000,00€.
8) ΚΑ:00.6031.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 22.226,00€.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
το ποσό των 37.200,00€ και δημιουργεί ισόποσα τον ΚΑ:30.7412.011 με τίτλο «Υπηρεσία
παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό και ανάπτυξη
μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου εντός του Δήμου», από Ίδια
Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
το ποσό των 30.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα τον ΚΑ:30.7412.012 με τίτλο «Εκπόνηση
μελέτης έργου επέκτασης χωρητικότητας υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου
Συκιάς», από Ίδια Έσοδα.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) το
ποσό των 17.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:35.6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης
δένδρων σε κοινοχρήστους χώρους με γερανοφόρο όχημα», από Ίδια Έσοδα.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τους Κ.Α.: α) ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 30.000,00€ και β) ΚΑ:30.6671.001 με τίτλο
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 50.000,00€ και μέσω Αποθεματικού
Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001) μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 80.000,00€ και ενισχύει
τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού, ως εξής:
1) ΚΑ:35.6662.004 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Απ.Παύλου» με
ποσό 10.000,00€.
2) ΚΑ:35.6662.005 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό
10.000,00€.
3) ΚΑ:35.6662.006 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στις Δ.Ε. Βεργίνας &
Μακεδονίδος» με ποσό 15.000,00€.
4) ΚΑ:35.6662.007 «Προμήθεια αλουμινίων-σιδηρικών υλικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε.
Απ.Παύλου» με ποσό 10.000,00€.
5) ΚΑ:35.6662.008 «Προμήθεια αλουμινίων-σιδηρικών υλικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά»
με ποσό 10.000,00€.
6) ΚΑ:35.6662.009 «Προμήθεια αλουμινίων-σιδηρικών υλικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στις Δ.Ε. Βεργίνας
& Μακεδονίδος» με ποσό 13.000,00€.
7) ΚΑ:35.6662.010 «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
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αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Απ.Παύλου» με
ποσό 5.000,00€.
8) ΚΑ:35.6662.012 «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στις Δ.Ε. Βεργίνας &
Μακεδονίδος» με ποσό 7.000,00€.
ΙΒ) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.003 από «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου
Αγ.Μαρίνας» σε «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας και μεταλλικής
κλίμακας Αγ.Κυριακής Βέροιας».
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Στην παράγραφο E΄ για την μελέτη έγκρισης χωροθέτησης χρειάζεται ποσό
301.000€; Tι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη;
Δήμαρχος: Αποδεχόμαστε την χρηματοδότηση κ.Παυλίδη, αυτή είναι η προ κοστολόγηση
και αυτό είναι το ποσό που εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Παυλίδης: Η δεύτερη ερώτηση είναι για την αναζωογόνηση αστικού χώρου. Είναι η
υπηρεσία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και το ποσό των 37.000€. Ποιες είναι οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες που κοστίζουν τόσο; Αναφέρομαι στην παράγραφο Η΄.
Δήμαρχος: Αφορά μία πρόσκληση του ταμείου ανάκαμψης, στην οποία θέλουμε να
εντάξουμε το σύνολο του οικισμού Βεργίνας. Προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζονται κάποιες
προκαταρτικές μελέτες και εργασίες για να καταφέρουμε να υποβάλουμε τον φάκελο. Αν γίνει
αυτό εφικτό τα οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα.
Παυλίδης: Αν είναι για την Βεργίνα ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε δημιουργούσε
απορίες σε ποιο κομμάτι είναι. Στην Ι΄ παράγραφο της αναμόρφωσης, κατά πόσο η υπηρεσία
υλοτόμησης δέντρων με 17.000€ είναι έκτακτη; Στην ΙΒ΄ παράγραφο έχουμε ένα έργο για
κατασκευή κερκίδων στην Αγία Μαρίνα και ξαφνικά αλλάζουμε τον τίτλο. Τον τίτλο τον
αλλάζουμε και προσθέτουμε και κάτι άλλο για να ξοδευτεί όλο το ποσό; Γιατί υπήρξε υπόλοιπο;
Πως μια μελέτη που ήταν μόνο για τις κερκίδες να μετατρέπουμε μόνο τον τίτλο μόνο και να λέμε
και μεταλλική κλίμακα Αγίας Κυριακής Βέροιας. Αν αλλάξουμε τον τίτλο τι θα γίνει;
Δήμαρχος: Να απαντήσω για το ΙΒ΄ ότι ο λόγος είναι για να γίνει συνολικά η μελέτη και
για τα δύο από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη.
Παυλίδης: Την ψηφίσαμε την μελέτη.
Δήμαρχος: Επειδή μπορούμε με τα ίδια λεφτά να κάνουμε κάτι παραπάνω για αυτό γίνεται
η αλλαγή.
Παυλίδης: Για το Ι΄ και την υλοτομία των δένδρων, είναι έκτακτο;
Παπαδόπουλος: Είναι έκτακτο γιατί δεν μπορούμε από την αρχή να δούμε ποια δέντρα
ξεραίνονται και ποια πρέπει να κοπούν. Έχουμε κάποια δέντρα ψηλά που είναι ξερά και δεν
μπορεί να τα κάνει η υπηρεσία.
Κ.Θεοδωρίδης: Η διεύθυνση προγραμματισμού ξεκινά από την αρχή γιατί για την
συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο των πόλεων καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται και δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση.
Η διεύθυνση προγραμματισμού οργάνωσης πληροφορικής με το από 9-9-2021 υπηρεσιακό
σημείωμα αιτείται την ενίσχυση των κάτωθι κωδικών. Το ένα αφορά προμήθεια εφαρμογών
λογισμικού με το ποσό είναι 15.400€ και ένα δεύτερο ποσό στον κωδικό 7134 άλλα 15.400€.
Φαντάζομαι με απευθείας ανάθεση.
Χωρίς να γνωρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος αποτελεί μέρος της διοίκησης, δεν
χρειάζεται να έχει έμμισθη θέση για να είναι μέλος της διοίκησης. Για ποιο λόγο δεν αναλύονται
οι εργασίες και οι προμήθειες. Για ποιο λόγο χρειάζονται και δεν προβλέπονται στην αρχή στην
κατάρτιση του προϋπολογισμού;
Γρηγοριάδης: Είναι κάποιες εφαρμογές που με την νόμιμη διαδικασία θα προχωρήσουμε
στην ανάθεση τους. Κάποιες εφαρμογές που από τις συγκεκριμένες προέκυψαν κατά την διάρκεια
της χρονιάς. Η μία εφαρμογή είναι ψηφιακός βοηθός και θα ενσωματωθεί στο νέο site του Δήμου
Βέροιας, μέσα από τον ψηφιακό βοηθό οι δημότες Βέροιας θα μπορούν να επικοινωνούν με τον
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Δήμο μέσα από ένα chat, αλλά και η ανανέωση αδειών χρήσης για διάφορα προγράμματα, όπως
π.χ. το autoCAD που λήγει τον επόμενο μήνα. Τέτοια προγράμματα έχουμε αρκετά που λήγουν οι
άδειες χρήσης και χρειάζονται ανανέωση. Αυξάνουμε το ποσό για να ανανεωθούν οι
συγκεκριμένες άδειες.
Κ.Θεοδωρίδης: Αυτό το γνωρίζατε από την αρχή της χρονιάς.
Γρηγοριάδης: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάποιες άδειες χρήσης έχουν μία συγκεκριμένη
τιμή και κάποιες άλλες όχι.
Θ.Θεοδωρίδης: Θα παραβλέψω αυτό που είπε ο Δήμαρχος για τους κάδους και τα χόρτα
γιατί είναι προσβολή προς το πρόσωπό μου, αλλά και ούτε το έλεγε προεκλογικά αυτό. Θα
ρωτήσω και θα μείνω σε αυτό το κομμάτι, ότι όλα αυτά τα νούμερα που βλέπουμε και αφορούν
την Δ.Ε Αποστόλου Παύλου καθώς αν δεν πάρω στα χέρια μου την απόφαση του ελεγκτικού
συνεδρίου για να γνωρίζω που αναφέρεται, δεν μπορώ να ψηφίσω σε αυτά τα θέματα. Είναι
απευθείας αναθέσεις;
Για το κομμάτι των κοιμητηρίων είχα ρωτήσει τον Δήμαρχο αν υπάρχει απόφαση
στήριξης από την τοπική κοινότητα και μου είχε απαντήσει ότι υπάρχει. Συζήτησα με τον
πρόεδρο του χωριού όπως και με τον κ.Καγκελίδη και μου είπε ότι υπάρχει αλλά με
προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να γίνει μία διαβούλευση αλλιώς δεν θα μπορεί
να γίνει η παραχώρηση. Το επόμενο στάδιο είναι η ανάθεση και η μελέτη που κοστίζει 300.000€
και να έχουμε αντιδράσεις από την εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα. Δεν θα το ψηφίσω αν είναι
απευθείας αναθέσεις.
Μελιόπουλος: Στην παράγραφο ΣΤ΄ ποια είναι αυτά τα νέα μηχανήματα-υλικά
πυρόσβεσης; Γιατί προέκυψε τώρα αυτή η ανάγκη και δεν υπήρχε όταν συντασσόταν ο
προϋπολογισμός;
Στην παράγραφο Ε΄, έχει καταλήξει η διοίκηση του Δήμου ότι το πλέον πρόσφορο μέρος
για την ανέγερση και χωροθέτηση των νέων κοιμητηρίων Βέροιας. Είναι το κομμάτι αυτό στο
οποίο αναφέρεται και εκεί θα επικεντρωθεί η μελέτη και θα αποδεχθούμε την χρηματοδότηση;
Δήμαρχος: Είπαμε στο τοπικό συμβούλιο Πατρίδας όταν ζήτησε κάποια ανταποδοτικά
οφέλη ότι είναι εύλογο και θα το συζητήσουμε. Με την μελέτη θα αποδειχθεί η καταλληλότητα
του χώρου ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά κ.Μελιόπουλε για τα
πυροσβεστικά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν πάντα χρήματα για όλα.
Παυλίδης: Ο Δήμαρχος είπε ότι θα αποδειχτεί με την μελέτη η καταλληλότητα του χώρου.
Τόσο καιρό ο αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος μας έλεγε ότι προχωράμε και τα νεκροταφεία θα
πραγματοποιηθούν. Αυτή την μελέτη θα αναδείξει;
Δήμαρχος: Για να αποδείξει κ.Παυλίδη.
Παυλίδης: Θα δώσουμε 301.000€ για να αποδείξει;
Δήμαρχος: Ναι, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα όλα τα έργα.
Παυλίδης: Είχαμε ψηφίσει εκεί και για θέματα χώρου.
Δήμαρχος: Κάναμε κάποιες βασικές έρευνες για την αρχαιολογία, όπως και κάποια τομή
να δούμε αν υπάρχει νερό ψηλά. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί και με επιστημονικούς όρους.
Παυλίδης: Προκύπτει από τα λεγόμενα που είπε ο κ.Θεοδωρίδης ότι είχατε υποσχεθεί
στην Πατρίδα αλλά είπατε θα το δείτε μετά.
Δήμαρχος: Θα αποδειχθεί μέσα από αυτή τη μελέτη ότι όλα είναι καλά και βεβαίως θα
συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο.
Παυλίδης: Άρα δεν έχουμε υποσχεθεί κάτι στην Δημοτική Κοινότητα Πατρίδας.
Δήμαρχος: Είπαμε ότι θα υπάρξουν ανταποδοτικά.
Παυλίδης: Θα δώσουμε αρνητική ψήφο στις παραγράφους Γ, Δ, Ε, ΣΤ και το ΙΒ.
Μελιόπουλος: Στις ερωτήσεις που γίνονται στις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού παρά
τις όποιες εξάρσεις είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Απευθύνω θερμή παράκληση προς τη διοίκηση
του Δήμου να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να έρχονται τα θέματα γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε
για δώδεκα υποθέματα που το καθένα έχει 2-3 κωδικούς. Δεν μας δίνεται ο χρόνος να
τοποθετηθούμε ούτε να κάνουμε ερωτήσεις σε μία σειρά όπου το κάθε θέμα είναι ξεχωριστό.
Πρόεδρος: Kε Μελιόπουλε δεν υπάρχει χρόνος στις ερωτήσεις αλλά στις τοποθετήσεις.
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Μελιόπουλος: Τα θέματα πρέπει να είναι λιγότερα ώστε να γίνεται ουσιαστικότερη
συζήτηση. Οι λόγοι που δεν θα ψηφίσουμε θετικά σε κάποια θέματα είναι τυπικοί, θεωρούμε ότι
δεν έρχονται τα θέματα όπως πρέπει, αλλά και για κάποια ακόμα που δεν συμφωνούμε καθώς
στοιχίζουν στον Δήμο μας πολλά χρήματα.
Λευκή ψήφο θα δώσουμε στις παραγράφους Γ,Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ.
Αρνητική ψήφο θα δώσουμε στις παραγράφους Β, Δ και Η.
Θετική ψήφο θα δώσουμε στις παραγράφους Α, Ε, ΣΤ και Ζ.
Ασλάνογλου: Η εκταφή στην Βέροια γίνεται στην τετραετία. Γιατί να μην έχει δικαίωμα ο
δημότης Βέροιας να αποκτήσει ένα ακόμη νεκροταφείο για συναισθηματικούς λόγους σε κάποιο
χωριό; Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Τσιούντας: Όσον αφορά τα κοιμητήρια θα έπρεπε να είχαν αποφασιστεί τα ανταποδοτικά
με την Κοινότητα Πατρίδας γιατί σκεφτείτε να ξοδευτούν τα 301.000€, να είναι όλα εντάξει με
την μελέτη και να διαφωνήσει η Πατρίδα και να έχουμε προβλήματα.
Ασλάνογλου: Δεν είμαστε ενιαίος Δήμος με την Πατρίδα;
Τσιούντας: Είμαστε ενιαίος κ.Ασλάνογλου αλλά αν η μελέτη δείξει ότι δεν είναι
κατάλληλος ο χώρος θα ψάξουμε κάπου αλλού; Είναι η έβδομη αναθεώρηση που ήρθε και ο
προϋπολογισμός ψηφίστηκε τον Μάρτιο.
Ασλάνογλου: Συνήθως δεκαοκτώ κάνουμε κ.Τσιούντα.
Τσιούνας: Είχα ακούσει στον προϋπολογισμό από την κ.Μπατσαρά ότι ο προϋπολογισμός
είναι ρεαλιστικός και στον έκτο μήνα κάνουμε επτά αναθεωρήσεις. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν δεν
ήταν ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός. Ψηφίζω θετικά στην αναμόρφωση για να λειτουργήσει ο
Δήμος.
Επιβεβαιώνεται ότι είμαστε το χειρότερο Δημοτικό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε στο τέλος
του Σεπτεμβρίου και δεν πρέπει να γίνει ότι και πέρυσι που κάναμε προϋπολογισμό τον Μάρτιο,
γιατί Οκτώβριο-Νοέμβριο πρέπει να ψηφιστεί.
Θετική ψήφο θα δώσω στην αναθεώρηση που πρότεινε η Οικονομική Επιτροπή με
πρόεδρο τον κ.Ασλάνογλου.
Κ.Θεοδωρίδης: Οι θέσεις μας είναι σαφείς για τις τροποποιήσεις που εισάγονται. Είχαμε
κάνει προτάσεις τις οποίες δεν είχατε αποδεχτεί. Θα πρέπει κάθε τροποποίηση του
προϋπολογισμού να αναλύεται. Υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα που θα έπρεπε να
πρωτοκολλούνται.
Εμείς σαν παράταξη από ιδεολογικής άποψης σε ότι αφορά τις απευθείας αναθέσεις
έχουμε πάρει θέση από την αρχή. Μας ενδιαφέρει η έρευνα αγοράς που γίνεται με προκήρυξη
συνοπτικών διαγωνισμών για να είμαστε και εντάξει απέναντι στους πολίτες.
Σε ότι αφορά τις τιμές μονάδος, πρέπει να αναφέρουμε και το είδος των εργασιών. Έχουμε
για την κοπή αγριόχορτων τιμή μονάδος 0,28 και εργασίες για βοτάνισμα χώρου με χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού χειριστή. Οι άλλοι Δήμοι τι εργασίες έχουν;
Ο Δήμος Κοζάνης για 15.000€ έκαναν συνοπτικό διαγωνισμό. Αυτό διασφαλίζει τους
υπαλλήλους και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο γιατί δεν σου δίνει την δυνατότητα καμιάς υποψίας.
Αυτό σημαίνει διαύγεια για εμάς πολιτικά και ιδεολογικά.
Παυλίδης: Kε Γρηγοριάδη όσον αφορά τη Γ΄ παράγραφο, αν δεν έρθει σε εμάς ένα
πρόγραμμα που να λέει αναλυτικά που θα χρησιμοποιηθεί, τι θα καλύπτει και πόσο θα είναι το
κόστος συντήρησης στο κάθε έτος καθώς και από ποια εταιρία είναι, δεν μπορώ να ψηφίζω
αόριστα ένα τέτοιο κονδύλι.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος με την ανανέωση και αναβάθμιση αδειών αν ανέφερε
αναλυτικά το κόστος όσων ζητάτε ευχαρίστως θα το ψήφιζα.
Για τα κοιμητήρια θέλω να αιτιολογήσω γιατί δεν το ψηφίζω, καθώς δεν είναι μόνο το
κόστος αλλά σαν τοποθέτηση της παράταξής μας αφού σε εκείνο το σημείο θέλαμε να γίνει
αθλητικό κέντρο.
Μελιόπουλος: Είμαστε υπέρ στην δημιουργία των νέων κοιμητηρίων εφόσον πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις.
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Θέλω να κάνω ένα αίτημα για συνάντηση με την διοίκηση του Δήμου για ενημέρωση του
θέματος και νομίζω θα το αποδεχτούν.
Θ.Θεοδωρίδης: Αρνητική ψήφο θα δώσω στην παράγραφο Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ι, ΙΑ, ΙΒ.
Τσιούντας: Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρόεδρε ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει
ερωτήσεις και να ψηφίσει ότι θέλει. Δεν πρέπει να έχουμε παρεμβάσεις και προκλήσεις.
Μαρκούλης: Η παράταξή μας πρόεδρε απέχει από την ψηφοφορία. Χωρίς να σημαίνει
αυτό ότι διαφωνούμε με την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος και Π.Μουχτάρη
απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης στις Γ,Ι,
ΙΘ, ΙΑ, ΙΒ παραγράφους της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε ψήφισαν οι Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης,
Κ.Γρηγοριάδης, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης,
Γ.Μπατσαρά,
Σ.Τζήμα, 1Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης,
Κ.Παλουκίδης,
Δ.Πυρινός,
Χ.Τσιούντας, Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος,
Γ.Γουλτίδης Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης,
Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Γ.Γουλτίδης στις Γ, Δ, Ε, ΣΤ, ΙΒ και ο
Θ.Θεοδωρίδης στις παραγράφους Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ι, ΙΑ, ΙΒ παραγράφους της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 367/2021 απόφαση της Ο.Ε.
2.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του
Δήμου έτους 2021, για τη δημιουργία και την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων
3.- Ότι δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση από τις παρατάξεις ή συμβούλους (παρ.
8&9, αρ. 77 του ν.4172/13 και παρ. IV της αριθ. 108/72349/16-10-19 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72
του ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, των άρθρων 161 και
207 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 4 του Π.Δ. 89/2011, 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
Ι) Την Αναμόρφωση (7η ) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, ως εξής:
Α) α) Αποδέχεται την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ Υπ.Εσωτερικών
ΣΑΕ 055 20117ΣΕ05500010) συνολικού ποσού 95.232,00€ και εντάσσει την πράξη «Προμήθεια
και τοποθέτηση στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βέροιας», συνολικού
προϋπολογισμού 95.232,00€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 2021του Δήμου Βέροιας.
β) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.029 και τίτλο
«Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο Προμήθεια και τοποθέτηση
στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βέροιας» με ποσό 95.232,00€.
γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
(ΚΑ:90.9111.001) και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7324.001 και τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βέροιας (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ»)» με ποσό 95.232,00€ από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
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Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 700,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6737.002 και τίτλο «Συμμετοχή του
Δήμου στο δίκτυο πόλεων με ποτάμια».
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 30.800,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1) 10.7134.004 και τίτλο «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» με ποσό 15.400,00€ και
2) 10.7134.006 και τίτλο «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων
εφαρμογών λογισμικού» με ποσό 15.400,00€.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:15.6441.001 με τίτλο «Συμμετοχές σε
συνέδρια εκθέσεις κλπ τουριστικού ενδιαφέροντος» κατά 2.500,00€ και μέσω Αποθεματικού
Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001) μεταφέρει το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με
ΚΑ:00.6432.001 και τίτλο «Δαπάνες Εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» με ποσό
2.500,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 301.000,00€ από το Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (απόφαση ένταξης Α.Π. 23787/2020/09.07.2021) και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.030 και τίτλο
«Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για σύνταξη της μελέτης «Έγκριση
χωροθέτησης και ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε Τμήμα του αριθμ. 1147Ζ
Αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κοινότητας Πατρίδας» με ποσό 301.000,00€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω Αποθεματικού Κεφάλαιο
(ΚΑ:90.9111.001) και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7412.011 και τίτλο «Μελέτη
έγκρισης χωροθέτησης και ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθμ. 1147Ζ
Αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κοινότητας Πατρίδας» με ποσό 301.000,00€ από
χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 37.200,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7131.005 και τίτλο «Προμήθεια
νέων μηχανημάτων-υλικών πυρόσβεσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 83.526,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1) 30.6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 15.000,00€.
2) 15.6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 8.900,00€.
3) 10.6021.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 21.300.00€.
4) 10.6052.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου
χρόνου» με ποσό 10.800,00€.
5) 60.6041.003 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Βέροιας» με ποσό 2.600,00€.
6) 60.6054.002 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» με ποσό 1.700,00€.
7) 60.6041.001 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» με ποσό 1.000,00€.
8) 00.6031.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 22.226,00€.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 37.200,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7412.011 και τίτλο «Υπηρεσία
παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό και ανάπτυξη
μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου εντός του Δήμου» από Ίδια
Έσοδα.
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Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7412.012 και τίτλο «Εκπόνηση
μελέτης έργου επέκτασης χωρητικότητας υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου
Συκιάς» από Ίδια Έσοδα.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 17.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6279.007 και τίτλο «Υπηρεσία
υλοτόμησης δένδρων σε κοινοχρήστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» από Ίδια Έσοδα.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.: α) 30.6263.001 και τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 30.000,00€ και β) 30.6671.001 και τίτλο
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 50.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
(ΚΑ:90.9111.001) μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 80.000,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με
Κ.Α.:
1) 35.6662.004 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Απ.Παύλου» με
ποσό 10.000,00€.
2) 35.6662.005 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό
10.000,00€.
3) 35.6662.006 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στις Δ.Ε. Βεργίνας &
Μακεδονίδος» με ποσό 15.000,00€.
4) 35.6662.007 και τίτλο «Προμήθεια αλουμινίων-σιδηρικών υλικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε.
Απ.Παύλου» με ποσό 10.000,00€.
5) 35.6662.008 και τίτλο «Προμήθεια αλουμινίων-σιδηρικών υλικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά»
με ποσό 10.000,00€.
6) 35.6662.009 και τίτλο «Προμήθεια αλουμινίων-σιδηρικών υλικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στις Δ.Ε. Βεργίνας
& Μακεδονίδος» με ποσό 13.000,00€.
7) 35.6662.010 και τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Απ.Παύλου» με
ποσό 5.000,00€.
8) 35.6662.012 και τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στις Δ.Ε. Βεργίνας &
Μακεδονίδος» με ποσό 7.000,00€.
ΙΒ) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.003 από «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου
Αγ.Μαρίνας» σε «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας και μεταλλικής
κλίμακας Αγ.Κυριακής Βέροιας».
ΙΙ) Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2021.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 209 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Σουμελίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-9-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

