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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθ. 14/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 236/2021
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και
τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2021
Σήμερα 25 Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
21-10-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και 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 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Δέλλας, Χ.Κελεσίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 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)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου,
28) Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31) Κ.Θεοδωρίδης, 32) Π.Μουχτάρη, 33) Δ.Τσανακτσίδης, 34)
Δ.Ράλλη, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Χ.Τσολακίδης 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) 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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης και προσήλθε ο κ.
Λ.Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης και η κ.Π.Μουχτάρη.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 238/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.ΔΤσανακτσίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 245/2021απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Χ.Τσολακίδης και Π.Παυλίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 373/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Ι) Την Αναμόρφωση (8η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εσόδων
α) Καταργεί τον ΚΑ 00.1322.022 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.(ΠΔΕ ΣΑΕ 055)
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την υλοποίηση έργου με τίτλο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου
Βέροιας"» ποσού 778.118,48€, μειώνοντας το αποθεματικό του δήμου με το εν λόγω ποσό.
β) Δημιουργεί τον ΚΑ 00.3123.001 με τίτλο «Αναπτυξιακά -Επενδυτικά Δάνεια από
Ειδικά Προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α’
167, Κεφ. Β’ της ΚΥΑ υπ’αρ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του Ν.
4509/2017) για το έργο Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βέροιας» ποσού 778.118,48€, με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενισχύοντας το αποθεματικό του δήμου με
το εν λόγω ποσό.
Β) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί τον ΚΑ 00.3123.002 με τίτλο: «Αναπτυξιακά Επενδυτικά Δάνεια από Ειδικά Προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ. 5 του
αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α’ 167, Κεφ. Β’ της ΚΥΑ υπ’αρ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα
Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του Ν. 4509/2017) για το έργο “Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης
Δήμου Βέροιας”», ποσού 1.265.000,00€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ, ενισχύοντας το αποθεματικό του δήμου με το εν λόγω ποσό.
β) Στο σκέλος των εξόδων, δημιουργεί αντίστοιχα τον ΚΑ 64.7321.003 με τίτλο
«Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» ποσού 1.265.000,00€ με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, μειώνοντας το αποθεματικό του
δήμου με το συγκεκριμένο ποσό.
Γ) Στο σκέλος των εσόδων, δημιουργεί τον ΚΑ 00.3123.003 με τίτλο «Αναπτυξιακά Επενδυτικά Δάνεια από Ειδικά Προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ. 5 του
αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α’ 167, Κεφ. Β’ της ΚΥΑ υπ’αρ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα
Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του Ν. 4509/2017) για το έργο “Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας”»
ποσού 1.979.922,75€ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αυξάνοντας το
αποθεματικό του δήμου με το εν λόγω ποσό.
1. Στο σκέλος των εξόδων για το Υποέργο 1 δημιουργεί τον ΚΑ 64.7321.004 με τίτλο
«Αντικατάσταση ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο Δ. Βικέλας
επιφάνειας περίπου 9.000μ2-Υποέργο Ι», ποσού 895.000,00€ και χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
2. Για το Υποέργο 2 δημιουργεί τον ΚΑ 64.7411.001 με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης
κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης
της Βέροιας (Υποέργο ΙΙ)» ποσού 1.084.922,75€ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης.
Το συνολικό ποσό των Υποέργων Ι & ΙΙ 1.979.922,75€ επιφέρει ισόποση μείωση του
αποθεματικού κεφαλαίου του δήμου.
Δ) Αποδέχεται την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:
«Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού» ποσού 231.552,15€ και το εγγράφει στο
σκέλος των εσόδων στον ΚΑ 00.1322.019 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού», ενισχύοντας το αποθεματικό κεφάλαιο του δήμου με το εν λόγω ποσό.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων, ενισχύει τον ΚΑ 35.6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» με το ποσό των 5.000,00€ και μειώνει το αποθεματικό
κεφάλαιο του δήμου με το ποσό των 5.000,00€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Παυλίδης: Έχουμε ξαναπάρει επιχορηγήσεις για τον κορωνοϊό, πάνε σε οποιονδήποτε
κωδικό; Όχι μόνο για κορωνοϊό;
Το ποσό των 5.000€ για τις εφημερίδες αυξήθηκε; Δηλαδή προστέθηκε μια νέα
εφημερίδα;
Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την μείωση των κωδικών με τα έργα. Δεν θα
ξοδευτούν αυτά τα λεφτά γιατί δεν προλαβαίνουμε, καταργεί τα έργα; Περίσσεψαν από τα έργα
που ήδη έχουν γίνει και γίνεται αυτή η μείωση;
Για τις επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία θέλω να μας πείτε γιατί δεν
βάζουμε ένα ποσό, όπως είπε ο κ. Μιχαηλίδης, από την αρχή για όλους τους συλλόγους βάσει των
δράσεων και αυτών που έχει κάνει η Γ.Γ.Α. και όπως κάνει όλος ο κόσμος. Δηλαδή ο κάθε ένας
που θα έρχεται εμείς θα αυξάνουμε τα κονδύλια και θα λέμε έλα να πάρεις λεφτά; Αν το
συνεχίσουμε αυτό θα πάμε να πιάσουμε τους συλλόγους να τους πούμε τρέξτε γιατί ο Δήμος έχει
αυτήν τη δυνατότητα να βάζει λεφτά και να προσθέτει. Δεν πρέπει να βάλουμε μια σειρά;.
Υπάρχει ένα ποσό, η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών ζητά την μερική ανάκληση απόφασης
λόγω της υψηλής έκπτωσης 75% στην δημοπρασία εκπόνηση μελέτης, ποιας μελέτης θέλετε να
μας πείτε κάτι;
Το ψηφιακό Δημοτικό Συμβούλιο που κάνουμε είναι αυτό σήμερα; Και είναι αυτά τα
7.000€;
Λόγω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για να μην πληρώνουμε
τόκους, πρέπει να βάλουμε 22.000€ που θα προέλθουν από το αποθεματικό κεφάλαιο για να
κάνουμε τι; Ποιες δικαστικές αποφάσεις; Να μας πει κάποιος τι αφορούν αυτές οι δικαστικές
αποφάσεις, είναι αυτό το ποσό;
Επίσης στην ΙΒ παράγραφο, το σημείωμα είναι της διεύθυνσης προγραμματισμού
οργάνωσης πληροφορικής αλλά αιτείται δημιουργία κωδικού για επικαιροποίηση μελέτης για
διαπλατύνσεις δρόμων. Το τμήμα προγραμματισμού κάνει και μελέτες διαπλάτυνσης;
Δήμαρχος: Να απαντήσω για το θέμα των αθλητικών σωματείων, είναι η πρώτη χρονιά
που επιτρέπεται οι Ο.Τ.Α. να χρηματοδοτούν για λειτουργικές δαπάνες αθλητικά σωματεία, αυτός
είναι ο λόγος που δεν υπήρχε ένα προκαθορισμένο ποσό από την αρχή του έτους στον
προϋπολογισμό και που σταδιακά γίνεται αυτό το πράγμα, θα φροντίσουμε να υπάρχει την
επόμενη χρονιά που είναι και το λογικό.
Όσον αφορά την ΙΒ παράγραφο, βεβαιότατα η διεύθυνση προγραμματισμού μπορεί να
ζητάει δημιουργία κωδικών γιατί όλα αυτά περνάνε από την διεύθυνση προγραμματισμού, είτε
αφορούν τεχνική υπηρεσία είτε άλλους, η διεύθυνση προγραμματισμού μπορεί να τα ζητάει.
Παυλίδης: Πιο πριν είναι 110.000€ για τα Χριστούγεννα
Δήμαρχος: Το μεγαλύτερο κομμάτι μπαίνει σε προηγούμενους κωδικούς και θα γίνει μέσω
εκείνων των κωδικών και δεν θα γίνει το σύνολο, θα γίνει μέρος αυτού, ουσιαστικά μπαίνει στην
Θ παράγραφο
Παυλίδης: Στην ΙΑ παράγραφο λέει ότι ανακαλείται όλο το ποσό 110.000€.
Δήμαρχος: Και λέμε ότι κομμάτι αυτού, σχεδόν 80.000€ από τις 110.000€ μπαίνουν στους
τρείς κωδικούς που αναφέρονται στην Θ παράγραφο
Παπαδόπουλος: Για τα ενδοδικαστικά, αφορά πληρωμές τιμολογίων για τιμολόγια
αυτοκινήτων είτε ελαστικών είτε ανταλλακτικών τα οποία είχαν θέμα στο τυπικό κομμάτι των
αναθέσεων. Είναι αυτές οι αναθέσεις που έγιναν με βάση το Προεδρικό Διάταγμα από το 1975
από την επιτροπή όχι από τον Δήμαρχο ή από τον Αντιδήμαρχο, υπήρχε κάποιο τυπικό ζήτημα,
έχουν φύγει τώρα αυτά και τα υλοποιούμε με την συμφωνία πλαίσιο και δεν έχουμε τέτοια
ζητήματα, αυτά προέκυψαν, για αυτό έγιναν εξωδικαστικά
Γρηγοριάδης: Να απαντήσω στον κ. Παυλίδη για το ψηφιακό Συμβούλιο, ναι, είναι αυτό.
Κ.Θεοδωρίδης: Είδα με ιδιαίτερη προσοχή τις τροποποιήσεις που προτείνονται στις
αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, στην απόφαση προτείνεται η μείωση των κάτωθι κωδικών,
στον κωδικό για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων κατά 3.000€, στον κωδικό
20.6041.002 αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη πυροπροστασίας 12.000€ αλλά από
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τον ίδιο κωδικό στην ίδια απόφαση αφαιρείται το ποσό των 28.161€ αυτό είναι για την
πυροπροστασία και αν δεν κάνω λάθος τα έσοδα προέρχονται από τους κεντρικούς αυτοτελής
πόρους και είναι ένα ποσό των 68.000€.
Παπαδόπουλος: Για να μην κάνουμε άσκοπα αναλύσεις για τις συγκεκριμένες 12.000€ που
προέρχονται από αυτόν τον κωδικό, υπάρχει μια διευκρίνιση σήμερα από το λογιστήριο που έγινε
κάποιος αναγραμματισμός, κάποιο μπέρδεμα σε προηγούμενη τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού, άρα ο κωδικός αυτός δεν χρησιμοποιείται για οτιδήποτε
άλλο. Αυτό θα λυθεί και να μην αναλωθούμε άλλο, δεν θα μειωθεί ούτε θα πειραχτεί αυτός ο
κωδικός, δεν θα μπορούσε να γίνει για άλλο σκοπό.
Κ.Θεοδωρίδης: Εγώ το επισημαίνω για άλλον λόγο, πρόσεξα ότι έγινε χρήση ενός ποσού
περίπου 20.000€ για δράσεις πυροπροστασίας για τα πρωτοβρόχια, υπογράψατε την σύμβαση στις
24-8-2021, δεν θέλω να κάνω κριτική, δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα, να μάθετε να ακούτε
και τις δικές μας παρατηρήσεις και επιτέλους να δώσουμε μια απάντηση στην ειρωνεία του
Λευκού ή της Αποχής.
Για να ψηφίζουμε λευκό ή να απέχουμε από την ψηφοφορία δεν το κάνουμε επειδή δεν
θέλουμε να συμμετέχουμε στη διοίκηση του Δήμου, το κάνουμε για λόγους προφύλαξης. Όταν
θεωρούμε ότι κάποιες πρακτικές είναι εσφαλμένες και ιδιαίτερα σε οικονομικά θέματα,
οφείλουμε να είμαστε πολύ–πολύ προσεχτικοί.
Έγινε αναφορά και στους αθλητικούς συλλόγους. Αν εσείς προτείνετε 10.000€ εμείς
προτείνουμε 20.000€, αν εσείς προτείνετε 20.000€ εμείς θα προτείνουμε 40.000€, το μέλλον του
τόπου είναι οι αθλητικές κοινότητες, αλλά το ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός οφείλεται στο
γεγονός ότι υπάρχει προχειρότητα, εγώ αυτήν την ανάγνωση κάνω και με αυτήν την προχειρότητα
εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών στην Δημοτική Ενότητα
Βεργίνας 12.400€, το ίδιο ακριβώς 4.900€ στην Δ.Ε. Μακεδονίδος, μα πρόκειται για
διαφορετικούς Δήμους; Γιατί γίνεται αυτή η διάθεση σε διαφορετικούς σε κωδικούς; Ο νόμος
όλος είναι μία διάταξη
Παπαδόπουλος: Αυτήν την στιγμή μιλάμε για την τροποποίηση του συγκεκριμένου
κωδικού και στα συγκεκριμένα απαντήματα θα σας δώσω απαντήσεις, αυτό αφορούσε μόνο τον
συγκεκριμένο κωδικό.
Κ.Θεοδωρίδης: Ο διάλογος βοηθά τα θέματα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να με
διακόψεις και αν κάνω κάπου λάθος να με διορθώσεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εμείς
διαφωνούμε στο να γίνεται η διάθεση των πιστώσεων ανά Δημοτική Ενότητα, ο νόμος δεν λέει να
κάνετε την διάθεση των πιστώσεων και παρακάτω το λέει εκ του μηχανολογικού υλικού
Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου ποσό 22.200€, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
Δημοτική Ενότητα Βεργίνας 27.200€, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δημοτική
Ενότητα Δοβρά 27.200€, 76.600€ το σύνολο, δεν θα μπορούσε να γίνει διαγωνισμός; Γιατί θα
πρέπει να γίνονται απευθείας αναθέσεις; Ο νόμος λέει ότι μπορείς να το επιμερίσεις, λέει ότι
μπορείς να επιμερίζεις τις δαπάνες κατά δημοτική Ενότητα αλλά όχι σε σημείο που θα κάνεις
κάθε φορά απευθείας αναθέσεις, δεν είναι κανόνας, αυτό αυτή είναι μια διάταξη που σου δίνει τη
δυνατότητα για εξαιρετικούς λόγους να ακολουθήσεις αυτήν την τακτική σε Δημοτικές Ενότητες
που έχουν διαφορετικές ανάγκες μεταξύ τους, εκεί θα το κάνεις και θα το αιτιολογήσεις. Εγώ
αυτές τις αιτιολογήσεις δεν τις βλέπω εδώ και πέρα από αυτό δεν υπάρχει εισηγητική έκθεση στον
προϋπολογισμό, δεν αιτιολογείται το κάθε έσοδο και το κάθε έξοδο χωριστά και βγαίνετε έξω και
λέτε ο κ.Μαρκούλης ψήφισε λευκό. Αυτό το λευκό κάποιες ελεγκτικές αρχές έρχονται και το
νομιμοποιούν, το αιτιολογούν και η αποχή μας πάνω σε αυτά τα ζητήματα έγκειται πάνω σε αυτό
το γεγονός, το έσοδο, ακόμα κι οι τροποποιήσεις μεταφέρεις ένα ποσό από τον έναν κωδικό μέσω
του αποθεματικού σε έναν άλλο, όχι όλα στο τσουβάλι του αποθεματικού κεφαλαίου και από εκεί
τα μεταφέρουμε. Απορώ πως βγάζετε άκρη και αυτά δεν τα λέω προς επίδειξη εξυπνάδας, δεν λέω
ότι δεν είναι ισοσκελισμένος. Μειώνεις κάποιο κωδικό κατά 10.000€, αυτές τις 10.000€ που τις
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διαθέτεις; Δεν φαίνεται αυτό έτσι όπως τα κάνετε, γιατί δεν ξέρουμε τι έσοδο είναι; Είναι από ίδια
έσοδα; Είναι από επιχορήγηση; Όταν τα πάτε στα έξοδα στις δαπάνες, αυτό εννοώ
Ασλάνογλου: Έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς, κάθε κωδικός ελέγχεται, πρέπει κάθε φορά
να περνάει από έλεγχο; Ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κ.Θεοδωρίδης: Δεν έχει σχέση με τον μηχανισμό, έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της
υπηρεσίας της οποίας πολιτικά προΐστασαι.
Για να ψηφίσεις οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να γνωρίζεις, αν δεν γνωρίζεις τι ψηφίζεις;
Δηλαδή εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζουμε το (αδύνατη η απομαγνητοφώνηση)
δεν γίνεται αυτό το πράγμα για αυτό είμαστε εδώ, για να σας ελέγχουμε, αποδεχτείτε το επιτέλους
Προηγουμένως κοντέψαμε να διεκδικήσουμε την πατρότητα της σύγχρονης τεχνολογίας,
μιλήσαμε για την Ίριδα, μιλήσαμε για την τεχνολογία της πληροφορίας, πάμε 25 χρόνια πίσω, για
την σύζευξη δεν μιλήσαμε, η Ίριδα πότε μας ήρθε εδώ, το 2018 δεν πρωτοτυπήσαμε.
Σαν Δήμος εμείς δεν κάναμε κάτι ξεχωριστό, μιλήσατε για «ψηφιακά κουφάρια», ποιος
ευθύνεται για τα «ψηφιακά κουφάρια»; Ευθύνονται διοικήσεις Δήμων; Ποιος ήταν κυβέρνηση
2006-2010 που αναφερθήκατε σε αυτην την περίοδο πόσα χρήματα χάθηκαν; Πόσες ευκαιρίες
χάθηκαν; Τουλάχιστον τα έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, δεν πρωτοτυπούμε σε κατι, όμως
κάποιοι άλλοι Δήμοι πρωτοτυπούν και είναι πολύ μπροστά από εμάς.
Και για τα ανταποδοτικά έρχεται έκθεση που να μας παρουσιάζει τις δαπάνες; Να
ισοσκελίζονται για να βγαίνει το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει ο κάθε πολίτης σε αυτόν τον
τόπο;
Ήθελα να μείνω σε αυτά, δεν υπάρχει ένας διαδραστικός πίνακας αν μπεις στο site του
Δήμου και δεις τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου θα σε πιάσει απελπισία.
Το 2014, 2015, 2016 ένας συνοπτικός πίνακας, δηλαδή αν θέλω να δω τι ξόδεψε ο Δήμος
Βέροιας για εκείνες τις χρονιές για πέρυσι, πρόπερσι (δεν μπορώ να το βρω) υπάρχουν συνοπτικοί
πίνακες που δημοσιεύθηκαν στο «Διαύγεια», μέσα από το διάλογο αυτά προκύπτουν, ένα
διαδραστικός πίνακα να μπορώ να βλέπω τι κάθε δαπάνη που πηγαίνει;
Θεωρώ ότι ο Γιάννης Χασιώτης, Δήμαρχος το 1998, είχε δημιουργήσει μόνος του στο
Excel ένα τέτοιο προγραμματάκι κι ήξερε ανά πάσα στιγμή τι χρήματα υπάρχουν σε κάθε κωδικό.
Γρηγοριάδης: Αυτό υπάρχει, ο κάθε κωδικός τι χρήματα έχει, μπορείτε να μπείτε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και να βρείτε ανά κωδικό το ποσό, τον προϋπολογισμό και τι έχει
δεσμευθεί, ανοίγει ξεχωριστό παράθυρο που αφορά μόνο τα ποσά και για τον προϋπολογισμό για
κάθε κωδικό αναλυτικά.
Μελιόπουλος: Σε κάθε συνεδρίαση σχεδόν έρχεται και μία αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, σήμερα έχουμε δύο αναμορφώσεις. Πέρα από τα επί μέρους θέματα που
υπάρχουν ή και τους επί μέρους λόγους που κρίνουν επιβεβλημένους σε αυτές τις αναμορφώσεις
εμείς θέλουμε να πούμε το εξής: Είχαμε και έχουμε την ίδια στάση να βλέπουμε κάθε θέμα
σωστά, να κρίνουμε με τα όσα πρεσβεύουμε ως Λαϊκή Συσπείρωση ποια θέματα θα στηρίξουμε
και ποια όχι.
Πλέον έχουμε αρχίσει «να χάνουμε τον λογαριασμό» αν βάλουμε μαζί τους κωδικούς που
αναμορφώνονται 20-30 δεν ξέρω, κάποια υπο-θέματα έχουν και από μόνα τους 10 κωδικούς.
Αναγνωρίζω την ανάγκη όταν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις επιπλέον να εγγράφουν σε κάποιον
κωδικό προϋπολογισμού αλλά αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται με το ζόρι διαχείριση λόγω και της
υποχρηματοδότησης από κωδικό σε κωδικό να μεταφέρουμε χρήματα να μπαλώνουμε τις
ανάγκες.
Δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και οι αναμορφώσεις προϋπολογισμού από μόνες
τους είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο, μία συνεδρίαση, αδυνατούμε να τοποθετηθούμε με τόσα
θέματα και με τρεις ώρες προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, παρ’ όλα αυτά θα ψηφίσουμε στο
τρίτο θέμα εκτός από την Α΄ παράγραφο που ψηφίζουμε λευκό, θα ψηφίσουμε τα τέσσερα τα
υποθέματα. Στο τέταρτο θέμα θα ψηφίσουμε θετικά μόνο για την Α΄παράγραφο και σε όλα τα
άλλα θα ψηφίσουμε λευκό, μας ξεπερνά. Αν και δεν μου αρέσει η έκφραση, οι συνεχείς
αναθεωρήσεις αν είναι για το καλό των Δημοτών.
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Παυλίδης: Στο τρίτο θέμα ψηφίζουμε το α,β,γ,δ με την υποσημείωση για την μελέτη
ανέγερσης του γυμναστηρίου θα την μεταφέρουμε σε άλλο σημείο, αλλά δεν θα ψηφίσουμε το
(ε) στο τρίτο θέμα. Στο τέταρτο θέμα θα ψηφίσουμε το (α), δεν ψηφίζουμε το β,γ,δ, ψηφίζουμε
ναι στο (ε) στο (στ) να έρθει και να κάνουμε τον πίνακα ποιος θα παίρνει 1.000, 3.000, 5.000€,
ανάλογα με τις δράσεις και τις δυνατότητες, θα ψηφίσουμε και το ζ, η, θ, ι, δεν θα ψηφίσουμε την
κατάργηση του κωδικού (ια) γιατί θέλουμε να υπάρχει ο κωδικός και να γίνει δημοπράτηση,
ψηφίζουμε το ιβ, ιγ…
Τζήμα: Να πω για το θέμα (α) ήταν πραγματικά μια γενναία απόφαση για τις σχολικές
καθαρίστριες όταν εγκρίθηκαν μόνο 312 ώρες απασχόλησης και έρχεται ο Δήμος Βέροιας να
διαθέσει 90.000€ για το 2021 και 140.000€ για το2022 ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό
στα σχολεία και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των σχολικών καθαριστριών που ήδη
εργάζονται στα σχολεία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, άρα λοιπόν νομίζω είναι
επιβεβλημένη η ψήφος όλων τουλάχιστον στο (α) και στα υπόλοιπα.
Τσιούντας: Θέλω και εγώ να αναφερθώ στο θέμα των καθαριστριών και ένιωσα
ικανοποίηση που είδα το ποσό για την σχολική χρονιά 2021-2022 να είναι 570.000€, την ίδια
ικανοποίηση ένιωσα για την χρονιά 2020-2021 που ήταν η επιχορήγηση 500.000€. Γιατί ένιωσα
ικανοποίηση; Γιατί την σχολική χρονιά 2019 τότε που αναλάβαμε εμείς, η επιχορήγηση από το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ τότε και τώρα από το Υπ. Εσωτερικών ήταν 308.000€ για την σχολική χρονιά 20192020. Γιατί έγινε αυτό; Έγινε μια σοβαρή παράλειψη και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να
παίρνουμε 260.000€ παραπάνω τον χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις καθαρίστριες.
Διορθώθηκε λοιπόν, ο Δήμαρχος είχε ενημερωθεί το 2019, διορθώθηκε αυτό από ένα λάθος και
μια παράλειψη που έγινε από τους Διευθυντές των σχολείων γιατί δήλωσαν το 1/3 των χώρων που
είχαν να καθαρίσουν και έτσι παίρναμε 94.000€ η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή και 214.000€ το
χρόνο για τις καθαρίστριες η Π/θμια, σύνολο 308.000€, σήμερα 570.000€
Είχα πει Δήμαρχε ότι όταν έφυγα από την ΑΝΗΜΑ όταν πάει κάπου εκπρόσωπος του
Δήμου πρέπει κάτι να αφήνει.
Μελιόπουλος: Το θέμα μας είναι, δεν είχα σκοπό να μιλήσω για δεύτερη φορά, αλλά
ακούστηκαν από προλαλήσαντες Δημοτικούς Συμβούλους πράγματα που δεν αφορούν την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού αλλά ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει δικαίωμα να πει ότι
θέλει, να πω ότι τα πάντα πάνε καλά, σε αυτό το κομμάτι; Να πω κάτι στα γρήγορα και να
κρίνουν αυτοί που θα μας ακούσουν, αν πάνε καλά ή όχι.
Ογδόντα οκτώ υπάλληλοι, το Υπουργείο ενέκρινε 312 ώρες και μέγιστος αριθμός
προσλαμβανόμενων 104 άτομα για 90 σχολικές μονάδες όπως γράφουν τα εισηγητικά του
Δήμου. Έρχεται ο Δήμος και προσλαμβάνει, δεν θα το κρίνω καθόλου, με τις ίδιες ώρες
απασχόλησης 88 καθαρίστριες και κατά την γνώμη μου καλά έκανε, με παραπάνω ώρες επέλεξε
αρκετές καθαρίστριες να γίνουν πλήρους απασχόλησης, να μοιράσει περισσότερες θέσεις,
κατανοητό και αυτό όχι ότι όλα πάνε καλά, 88 καθαρίστριες για 90 σχολικές μονάδες , κάντε τον
λογαριασμό να βρούμε τον μέσο όρο αν το Υπουργείο αρέσκεται να μιλάει με μέσους όρους. Για
να δούμε με πόση τυράννια με πόσο ζόρι αυτές οι καθαρίστριες εξυπηρετούν τις ανάγκες του
Δήμου και αν έπρεπε η Κυβέρνηση και ο Δήμος να ζητήσει παραπάνω καθαρίστριες, γιατί μόνο
έτσι και σε συνθήκες κορωνοϊού θα ήταν τα πράγματα εντάξει, τώρα δεν είναι και όποιος λέει το
αντίθετο θέλει να πει ότι η Κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα καλά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης απείχαν από την
ψηφοφορία του παρόντος θέματος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης για την Α΄
παράγραφο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε ψήφισαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης,
Β. Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης,
Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος Θ. Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Λ.Ασλανίδης,
Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας,
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Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης,
Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος για την Ε΄ παράγραφο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 373/2021 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 (8η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εσόδων
α) Καταργεί τον ΚΑ 00.1322.022 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.(ΠΔΕ ΣΑΕ 055)
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την υλοποίηση έργου με τίτλο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου
Βέροιας"» ποσού 778.118,48€, μειώνοντας το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) του
Δήμου με το εν λόγω ποσό.
β) Δημιουργεί τον ΚΑ 00.3123.001 με τίτλο «Αναπτυξιακά -Επενδυτικά Δάνεια από
Ειδικά Προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α’
167, Κεφ. Β’ της ΚΥΑ υπ’αρ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του Ν.
4509/2017) για το έργο Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βέροιας» ποσού 778.118,48€, με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενισχύοντας το Αποθεματικό Κεφάλαιο
(ΚΑ:90.9111.001) του Δήμου με το εν λόγω ποσό.
Β) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί τον ΚΑ 00.3123.002 με τίτλο: «Αναπτυξιακά Επενδυτικά Δάνεια από Ειδικά Προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ. 5 του
αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α’ 167, Κεφ. Β’ της ΚΥΑ υπ’αρ. 22766/09-04-2020-Πρόγραμμα
Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του Ν. 4509/2017) για το έργο “Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης
Δήμου Βέροιας”», ποσού 1.265.000,00€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ, ενισχύοντας το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) του Δήμου με το εν λόγω
ποσό.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 1.265.000€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 64.7321.003 και τίτλο «Ολοκλήρωση
βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» με ποσό 1.265.000,00€ με χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
Γ) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 00.3123.003 και τίτλο
«Αναπτυξιακά-Επενδυτικά Δάνεια από Ειδικά Προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α’ 167, Κεφ. Β’ της ΚΥΑ υπ’αρ. 22766/09-042020-Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του Ν. 4509/2017) για το έργο “Αστική Αναζωογόνηση
Δήμου Βέροιας”» με ποσό 1.979.922,75€ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης, αυξάνοντας το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) του Δήμου με το εν λόγω
ποσό.

ΑΔΑ: Ω0ΘΨΩ9Ο-ΠΥΚ

1. Στο σκέλος των εξόδων για το Υποέργο 1 μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
(ΚΑ:90.9111.001) ποσό 895.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 64.7321.004 και τίτλο
«Αντικατάσταση ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο Δ. Βικέλας
επιφάνειας περίπου 9.000μ2-Υποέργο Ι» με ποσό 895.000,00€ και χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
2. Στο σκέλος των εξόδων για το Υποέργο 2 μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
(ΚΑ:90.9111.001) ποσό 1.084.922,75€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 64.7411.001 και τίτλο:
«Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων
στην είσοδο της πόλης της Βέροιας (Υποέργο ΙΙ)» με ποσό 1.084.922,75€ και χρηματοδότηση από
το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
Δ) Αποδέχεται την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:
«Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού» ποσού 231.552,15€ και το εγγράφει στο
σκέλος των εσόδων στον ΚΑ 00.1322.019 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού», ενισχύοντας το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) του δήμου με το εν λόγω
ποσό.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 5.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ 35.6644.001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» με ποσό 5.000,00€.
ΙΙ) Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2021.

ΑΔΑ: Ω0ΘΨΩ9Ο-ΠΥΚ

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 236/2021
.............................................................................................……….................................
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
Ακριβόπουλος
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-10-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

