ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 307/2006
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης-συμπλήρωσης
της αριθ. 546/2005 απόφασης Δ.Σ. και
τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου
έτους 2006.
Σήμερα 5 Ιουνίου του έτους 2006 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 1-6-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 409/2004 απόφασή του, ενέκρινε
την υποβολή πρότασης του Δήμου μας μέσω της Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε., στα
πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. LEADER +, υπό το Μέτρο 1.4.3., που αφορούσε
την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τον τίτλο «γιορτή για την ποιότητα ζωής» και θα
πραγματοποιούνταν σε ορεινή περιοχή του Δήμου ( Ράχη) με τα εξής στοιχεία:
Ειδικότερα θα διοργανώνονταν για ένα τετραήμερο στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Ράχης, έκθεση βιοκαλλιεργητών, επιχειρήσεων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού
και οικοτεχνιών από το Νομό Ημαθίας και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, με
χορευτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις γαστρονομίας.
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 38.940 Ευρώ και
υλοποιείται με επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ποσού 29.205,00 Ευρώ και ίδια συμμετοχή του Δήμου μας ποσού 9.735,00 Ευρώ.
Εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 546/2005 απόφασή του,
α) ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης ποσού 9.735,00 Ευρώ που αφορούσε την ίδια
συμμετοχή του Δήμου μας και β) ψήφισε ποσό 9.735,00 Ευρώ σε βάρος της
πίστωσης με Κ.Α. 00/6736.0015 «συμμετοχή στη σύμβαση με ΑΝΗΜΑ Α.Ε. για το
πρόγραμμα «Γιορτή για την ποιότητα ζωής» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2005 για να διατεθεί για την υπογραφή της σύμβασης με την ΑΝΗΜΑ Α.Ε. με σκοπό
τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή για την ποιότητα ζωής».
Ακολούθως στις 4-11-2005, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε., η σύμβαση μετά του σχετικού παραρτήματός της, για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
LEADER + με τίτλο : «η αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο
γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘’Γιορτή για την
ποιότητα ζωής’’».
Επειδή όπως προκύπτει από την ανωτέρω σύμβαση, ο Δήμος μας θα πρέπει να
εξοφλήσει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του
περιγραφόμενου επενδυτικού σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού 38.940 Ευρώ και
κατόπιν θα του επιστραφεί μέσω της ΑΝΗΜΑ Α.Ε., το 75% αυτής της δαπάνης, για
το σκοπό αυτό, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
1) για την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2006 ως εξής:
Α. Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α 1213.004
«Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα του Ε.Π.
Κ.Π.LEADER+» με ποσό 29.205,00 Ευρώ.
Β. Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον Κ.Α 1213.004, μέσω
αποθεματικού, ποσό 29.205,00 Ευρώ και από το αποθεματικό με Κ.Α 9111 ποσό
9.735,00 και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α 00/6434.003 «Αναβίωση της
εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο
Νομό Ημαθίας ‘’Γιορτή για την ποιότητα ζωής’’» και ποσό 38.940,00 Ευρώ.
2) για την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 546/2005
προηγούμενης απόφασής του ως εξής:
Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσού 29.205,00 €, που αντιστοιχεί στο
ποσό συμμετοχής (75%) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το
οποίο θα αποδοθεί στο Δήμο Βέροιας μετά την εξόφληση των δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «η
αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη
ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας “Γιορτή για την ποιότητα ζωής”» στα πλαίσια του

προγράμματος Leader + (Μέτρο 1.4.3.) της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης για την προστασία,
ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών
περιοχών του Δήμου Βέροιας (Δημοτικά Διαμερίσματα Ασωμάτων, Γεωργιανών,
Καστανιάς, Κουμαριάς, Ράχης και Τριποτάμου).
Β. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσού 9.735,00 Ευρώ που αφορά την
ίδια συμμετοχή (25%) του Δήμου Βέροιας για το ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο.
Γ. Ψηφίζει συνολικό ποσό 38.940,00 € (ποσό 29.205,00 € συμμετοχή του
Υ.Α.Α.&Τ. και ποσό 9.735,00 € συμμετοχή Δήμου Βέροιας) σε βάρος της πίστωσης
με Κ.Α. 00/6434.003 «Αναβίωση της εμποροπανήγυρης ως πολιτισμικό μέσο
γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας (Γιορτή για την
ποιότητα ζωής)» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2005, για να διατεθεί για την
υλοποίηση της σύμβασης με την ΑΝΗΜΑ Α.Ε. με σκοπό τη διοργάνωση εκδήλωσης
με τίτλο «η αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη
σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘’Γιορτή για την ποιότητα ζωής’’».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 546/06 απόφαση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Την αριθ. 409/2004 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης
του Δήμου μέσω της Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε. στο παραπάνω πρόγραμμα.
3.- Την αριθ. 546/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η κάλυψη δαπάνης
ποσού € 9.735,00 που αποτελούσε τη συμμετοχή του Δήμου στο παραπάνω
πρόγραμμα.
4.- Την από 4-11-2005 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της
Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Η
αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη
ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘ Γιορτή για την ποιότητα ζωής’».
5.- Ότι σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση ο Δήμος θα πρέπει να εξοφλήσει αρχικά
όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
συνολικού προϋπολογισμού € 38.940,00.
6.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για τη
δημιουργία νέας πίστωσης.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) ως και αυτές του άρθρου
8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 1213.004 και τίτλο
«Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα του Ε.Π. Κ.Π.
LEADER», με ποσό € 29.205,00.
2.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού (Κ.Α. 9111) από την
παραπάνω πίστωση με Κ.Α. 1213.004 ποσό € 29.205,00 και από το αποθεματικό
κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό € 9.735,00 και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.
6434.003 και τίτλο «Αναβίωση της εμποροπανήγυρης ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας
με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας “Γιορτή για την ποιότητα ζωής”»
με ποσό 38.940,00 €.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 546/2005 απόφασής του,
η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

<<Α) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσού € 29.205,00, που αντιστοιχεί
στο ποσό συμμετοχής (75%) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
το οποίο θα αποδοθεί στο Δήμο Βέροιας μετά την εξόφληση των δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Η
αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη
ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘Γιορτή για την ποιότητα ζωής’» στο πλαίσιο του
προγράμματος Leader + (Μέτρο 1.4.3.) της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την προστασία,
ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών
περιοχών του Δήμου Βέροιας (Δημοτικά Διαμερίσματα Ασωμάτων, Γεωργιανών,
Καστανιάς, Κουμαριάς, Ράχης και Τριποτάμου).
Β) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσό € 9.735,00 που αφορά την ίδια
συμμετοχή (25%) του Δήμου Βέροιας στο παραπάνω πρόγραμμα.
Γ) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 38.940,00 (ποσό € 29.205,00 συμμετοχή του
ΥΠ.Α.Α. & Τροφίμων και ποσό € 9735,00 συμμετοχή του Δήμου Βέροιας) σε βάρος
της πίστωσης με Κ.Α. 00/6434.003 με τίτλο «Η αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως
πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας
‘Γιορτή για την ποιότητα ζωής’» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2005, για να
διατεθεί για την υλοποίηση της σύμβασης με την ΑΝΗΜΑ Α.Ε., με σκοπό τη
διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Η αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό
μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘Γιορτή για την
ποιότητα ζωής’»>>.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 546/2005 απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 307 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-6-2006
Ο Δήμαρχος
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