ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 480/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου έτους 2009.
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2009 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 27-8-2009 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 22 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
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Β. Ρήσσου
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
έτους 2009 εντάχθηκε το έργο 30/7321.004 «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου»
με πίστωση ποσού 4.729.970,00€.
Με το από 31/8/2009 σημείωμα του προϊσταμένου του τεχνικού Τμήματος
μας γνωστοποιήθηκε ότι η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.994.326,00€
και θα πρέπει να ενισχυθεί η πίστωση κατά 264.356,00€.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
του δήμου Βέροιας έτους 2009 ως εξής:
Α.-Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 1322.001
«Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α.» με ποσό 264.356,00€.
Β.-Στο σκέλος των εξόδων ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 30/7321.004
«Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου» με ποσό 264.356,00€ από έσοδα της Γ.Γ.Α.
Γ.-Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2009.
Δ.-Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Επισκεφθήκαμε σήμερα το πρωί με τον Μάρκο Κακοδήμο την
επίτροπο για το Κολυμβητήριο, η οποία, μας είπε να βάλουμε και το προϊόν εκτός
από τις εγγυητικές επιστολές, οι οποίες εξέπεσαν από τον προηγούμενο ανάδοχο, η
μια είναι σε εκκρεμότητα η οποία ήταν πλαστή, 64.000,00 Ευρώ και δεν μπορεί να
μπει στον προϋπολογισμό του έργου, να βάλουμε και τον δεύτερο λογαριασμό, του
έργου, τα 280.000,00 Ευρώ. Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός όλος ανέρχεται σε
5.182.281,00 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου ή άλλες
πηγές και να δεσμευθεί το δημοτικό συμβούλιο ότι μέχρι την Πέμπτη στις 13:00 στο
γραφείο της δημάρχου, που θα υπογραφεί η σύμβαση για το κολυμβητήριο, θα
συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός από ΣΑΤΑ από άλλες πηγές. Θα βρούμε τρόπους να
το συμπληρώσουμε. Θα απαιτηθεί το 2010 ή το 2011. Η κατασκευή του έργου θα
είναι 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε θα περάσει και τις επόμενες εκλογές και θα
συνεχίσει η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν είναι. Επίσης βλέπω εδώ, επειδή
την αιτιολογική έκθεση την έγραψε ο Στέφανος Γαζέας, λόγω του ότι έλειπε η κα
Μαρούλα Γεωργιάδου, ανέφερε ότι απεντάσσεται το έργο « Μελέτες για έργα ΟΠΑΧ
και LEADER». Απλούστατα εμείς επειδή ήταν συγκεκριμένος ο τίτλος θα παραμείνει
ο τίτλος Μελέτες.
Σκουμπόπουλος: Καταρχήν αυτό το θέμα που εισηγήθηκε ο κ. αντιδήμαρχος
δεν έχει καμία σχέση με την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Να έρθει τακτικό
θέμα, με την εισήγηση, αυτήν που έκανε, για να το εγκρίνουμε, δεν έχω καμία
αντίρρηση, απόψε όμως όχι. Δεν εγκρίνουμε απόψε αυτά που είπε. Τι είναι αυτά «με
είπε η επίτροπος και έτσι έκανε η δήμαρχος». Να έρθει τακτικό θέμα για να δούμε
και πότε οι επίτροποι λένε ναι και πότε λένε όχι, γιατί οι καταλογισμοί πάνε σύννεφο
και να τα αφήσουν αυτά οι επίτροποι. Για να δούμε πως το είπε το ναι και γιατί το
είπε. Δεν έχω καμία αντίρρηση να βάλουμε χρήματα. Στο εισηγητικό σημείωμα που
κάνει την τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑ και εμείς δεν συμφωνήσαμε την
προηγούμενη φορά, τώρα φέρατε την τροποποίηση και δεν συμφωνούμε για τους
ίδιους λόγους που δεν συμφωνήσαμε και στην τροποποίηση του προγράμματος
ΘΗΣΕΑ.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:

Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 31-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2009 για την ενίσχυση πίστωσης στο σκέλος των εσόδων και την
ενίσχυση της πίστωσης έργου.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ως και αυτές
του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 1322.001 και τίτλο
«Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α.» με ποσό € 264.356,00.
2.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111)
ποσό € 264.356,00 από την πίστωση με Κ.Α. 1322.001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις
Γ.Γ.Α.»και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 30/7321.004 και τίτλο
«Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου» από έσοδα Γ.Γ.Α..
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο κεφάλαιο 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ενισχύει την πίστωση
του έργου με α/α 8 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου» με ποσό €
264.356,00.
Γ)Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 480 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

