ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 578/2009
Περίληψη
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων
χρήσης και αύξησης κεφαλαίου του Δήμου,
διαχειριστικής περιόδου 2008.
Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 24-9-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, στην Δήμαρχο και στην
ορισθείσα ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια, σύμφωνα με τα άρθρα 95 & 163 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 14 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
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Aπόντες
Μηλιόπουλος
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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 τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, ο Δήμος μας, σε εφαρμογή του Π.Δ. 315/99 «Περί εφαρμογής του
κλαδικού λογιστικού σχεδίου, με την αριθ. 835/09 απόφαση Δημάρχου, ανέθεσε στην εταιρεία ΣΟΛ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
χρήσης 2008.
Η παραπάνω εταιρεία ολοκλήρωσε τον έλεγχο, με την χορήγηση του πιστοποιητικού
ελέγχου, της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Ευθυμίας Αλεξανδροπούλου μέλους της ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του Δ.Κ.Κ. ως το τέλος Μαϊου
εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει διά του Δημάρχου στην
Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.
Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Δημαρχιακή Επιτροπή τα
προελέγχει και το αργότερο (5) ημέρες μετά την λήξη του διμήνου υποβάλλει τον απολογισμό και
προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισμό, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Δημαρχιακής
Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του, για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού και
διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι’ αυτό το σκοπό συνεδρίαση στην
οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή
ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου.
Με την ολοκλήρωση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 2008 και
ύστερα από τις με αριθ. 330/09 και 544/09 αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις
οποίες έγινε ο προέλεγχος του απολογισμού και ισολογισμού έτους 2008, και σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3463/06, σας υποβάλλουμε απολογισμό και ισολογισμό της 7ης
Διαχειριστικής Χρήσης ( 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2008), συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου της
Δημαρχιακής Επιτροπής και παρακαλούμε ν’αποφασίσετε:
1.-Για την έγκριση ή μη του Απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2008,
αφού σας γνωρίσουμε ότι:
Α)Ο απολογισμός του Δήμου έτους 2008 παρουσιάζει: Εσοδα: 28.476,82€
Εξοδα:27.686.518,48€ και Χρηματικό Υπόλοιπο: 790.065,34€.
Β)Ο ισολογισμός του Δήμου χρήσης 2008 παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο Ενεργητικού
106.092.432,13€, Γενικό Σύνολο Παθητικού 106.092.432,13€ Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημία)
Χρήσης – 4.323.388,55€..
2.-Την έγκριση ή μη της αύξησης€, όπως αυτό απεικονίζεται του Κεφαλαίου του Δήμου
κατά το ποσό των 656.362,73€, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό του Δήμου χρήσης 2008.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Σήμερα λοιπόν, έχουμε ένα σπουδαίο θέμα για το δήμο μας,
λυπούμαστε βέβαια που δεν είναι και η αντιπολίτευση εδώ, επέλεξε την πολιτική
ομιλία. Το θέμα είναι η έγκριση ή μη του απολογισμού, ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσεως και αύξησης κεφαλαίου του δήμου διαχειριστικής περιόδου
2008.
Δήμαρχος: Κύριοι συνάδελφοι και στο συμβούλιο και στα ΜΜΕ, πραγματικά
δεν είναι ευχάριστη αυτή η εικόνα σήμερα, είναι γνωστό όμως σε όλους, και κυρίως
στη μείζωνα αντιπολίτευση του δημοτικού συμβουλίου η οποία κόπτεται για τα
τυπικά ζητήματα, ότι βάση του κώδικα μέχρι 5 Οκτωβρίου πρέπει να έχει περάσει ο
ισολογισμός, άρα δεν έχουμε νόμιμα άλλο περιθώριο για να γίνει αυτή η συνεδρίαση.

Γίνεται μόλις τελείωσε το έργο της η ορκωτή λογίστρια, η οποία θα είναι εδώ για να
παρουσιάσει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Η δική μας αποστολή εδώ είναι η δουλειά
του Δήμου και η αγωνία για τα χρίσματα ή οι προεκλογικές συγκεντρώσεις είναι
προφανώς άλλων πρόβλημα. Δυο κουβέντες θα πω εγώ για τον ισολογισμό της
χρήσης του 2008 και θα πάρει το λόγο η κα Αλεξανδροπούλου προκειμένου να δώσει
τα αποτελέσματα του ελέγχου της. Αυτό που αντικατοπτρίζει ο ισολογισμός του 2008
είναι το νοικοκύρεμα, οι καλύτερες προοπτικές για τα οικονομικά του δήμου όπως
διαμορφώθηκαν με την προσπάθεια που έγινε και προφανώς η καλύτερη σχέση με
τους προμηθευτές μας, όπως επίσης αυτό που βλέπουμε στον ισολογισμό, τα λέω σε
τίτλους, είναι η αύξηση των εσόδων και των επενδύσεων και αποτυπώνεται επίσης το
αποτέλεσμα της τεράστιας μετατροπής που έγινε στο δήμο, η αλλαγή του δημοτικού
τοπίου με την μετατροπή και στη συνέχεια τη συγχώνευση των δημοτικών
επιχειρήσεων μας. Η τακτοποίηση αρκετών παλιών λογαριασμών και μια σταθερή
αλλά και δύσκολη πορεία προς την πρόοδο, δεν πληρώθηκαν οι αιρετοί, δεν έγιναν
οι προσλήψεις που πολύ θα μας βόλευαν να γίνουν, ειδικότερα στον τομέα της
καθαριότητας και των έργων, με όποιο κόστος έχει αυτό. Το χαρακτηριστικό όμως
αυτής της χρονιάς είναι και οι γενναιόψυχες δωρεές, τις οποίες πρέπει να αναφέρω
οπωσδήποτε σήμερα, η μια καταγράφεται λογιστικά της Κορνηλίας Καραναστάση
ενώ η άλλη των αδελφών Κούσιου είναι σε ειδικό λογαριασμό και θα φανεί μόλις
αρχίσει να πληρώνεται το έργο. Το 2008 δεν ήταν εύκολη χρονιά, όπως και το 2007
για τους ίδιους και άλλους λόγους, διότι ήταν μια μεταβατική χρονιά για την
αυτοδιοίκηση με την ισχύ στην πράξη των επιταγών του νέου κώδικα. Θα αναφερθώ
πολύ σύντομα στα βασικά στοιχεία και θα πάρει το λόγο η κυρία Αλεξανδροπούλου,
την οποία ευχαριστούμε όλοι μας για την συνεργασία και της ζητούμε συγνώμη εάν
κάποιες φορές δυσκολέψαμε το έργο της ζητώντας την κατανόηση της .Στη χρήση
του 2008 η Δημοτική αρχή συνέχισε τις προσπάθειες που κατέβαλε από την αρχή για
την εξυγίανση των οικονομικών, παρά την αρνητική συγκυρία ,πολύ σημαντικό είναι
ότι οι επενδύσεις σ’ αυτήν την χρήση αυξήθηκαν κατά 5.750.000,00 Ευρώ περίπου
γιατί καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό έργων
.Επαναλαμβάνω, πως 5.750.000,00 Ευρώ είναι η αύξηση των επενδύσεων. Το 2008
αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε μετατροπή των επιχειρήσεων όπως προβλέπει
ο κώδικας και απ’ αυτήν την μετατροπή ο Δήμος κατέγραψε ζημία , για να δοθεί το
αρχικό κεφάλαιο, της τάξης των 2.158.500,00 Ευρώ, αλλά καταφέραμε να
διατηρήσουμε ένα ζεστό ταμείο, που την 31 Δεκεμβρίου του έτους που
αναφερόμαστε, τα χρηματικά μας διαθέσιμα έφτασαν τις 800.000,00 Ευρώ περίπου
.Ενα ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές
,που ήταν και το κύριο μέλημα μας. Πρέπει να αναφέρω πως το βάρος της
μισθοδοσίας των σχολικών φυλάκων, που συνολικά που το 2008 ανήλθε σε
660.000,00 Ευρώ το επιβαρύνθηκε ο Δήμος και πρέπει να τονίσω ότι σήμερα οι
ανεξόφλητες υποχρεώσεις του 2008, όχι γιατί δεν μπορούσαν να δοθούν αυτά τα
χρήματα με τις περικοπές και το νοικοκύρεμα που έγινε, αλλά γιατί υπήρχαν κάποια
προβλήματα στα τιμολόγια, είναι 100.000,00 Ευρώ από έλλειψη δικαιολογητικών
και λοιπά. Έχουμε δηλαδή σχεδόν εξολοκλήρου πληρώσει τους προμηθευτές μας για
το 2008.Οι οφειλές σε προμηθευτές φαίνεται απ’ αυτά που έχετε μπροστά σας ότι
ανέρχονται σε 3.213.000,00 Ευρώ αλλά στην πραγματικότητα ήταν κατά ένα
εκατομμύριο και πλέον λιγότερα, αν υπολογιστεί ότι μέσα σε αυτές της οφειλές,
833.000,00 Ευρώ ήταν απ’ το βιολογικό καθαρισμό του Σελίου, που τα χρήματα
αυτά εισρεύσανε στο ταμείο του δήμου το 2009 όπως επίσης η οφειλή της εταιρείας
ΕΥΡΙΠΟΣ, αυτή η αμαρτωλή υπόθεση του κολυμβητηρίου, με τις 200.000,00 Ευρώ
που δεν τη διαγράψαμε λόγο της γνωστής εμπλοκής που υπήρχε στο θέμα. Θα πρέπει

να τονίσουμε ότι οι πραγματικές οφειλές ήταν κατά 700.000,00 Ευρώ και πλέον
λιγότερες αν ληφθεί υπόψη πως ένα ποσό της τάξης των 452.000,00 Ευρώ αφορά το
σύστημα GIS που και αυτά τα χρήματα εισέρρευσαν στα ταμεία του δήμου το
2009.Ακόμη θα πω ότι περαιώθηκαν μέσα το 2008 κάποιες δικαστικές αποφάσεις
παλαιοτέρων ετών που αφορούσαν απαλλοτριώσεις και λοιπά που ο κλήρος πέφτει
στην παρούσα δημοτική αρχή να τις εξοφλήσει και έχει ήδη αρχίσει σταδιακά τις
πληρωμές αυτών των ποσών , αρκεί να σας πω για μια περίπτωση, της οικογένειας
Αργυροπούλου καταβάλαμε το ποσό των 173.000,00 Ευρώ και όχι μόνο, γιατί
περιλαμβάνονται και άλλα ποσά σε σχέση μ’ αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε
περισσότερα νούμερα, πιστεύω πως το 2008 ήταν μια μεταβατική χρονιά,
αποτυπώνεται απολύτως η προσπάθεια που έγινε στα καθαρά αποτελέσματα, θα
δώσω μόνο τρία νούμερα και από εκεί και πέρα εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά
σας. Θα σας πω ότι η μείωση της ζημιάς ήταν κατά 300.00,00 Ευρώ το 2006 η ζημία
ήταν 5.400.00,00 Ευρώ το 2007 4.606.000,00 Ευρώ το 2008 4.323.000,00 Ευρώ με
όλα αυτά που σας ανέφερα, δηλαδή μείον τα 2.158.500,00 Ευρώ της μετατροπής των
επιχειρήσεων και λοιπά. Εγώ είμαι ευχαριστημένη από τη χρήση του 2008, βιώσαμε
με δυσκολία αυτή τη χρονιά διότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η πορεία η οποία θα
δείτε πώς εξελίχθηκε το 2009.
Ευθυμία Αλεξανδροπούλου (ορκωτή ελεγκτής-λογίστρια): Δεν σας διαβάζω
ολόκληρο το λεκτικό για να μην σας κουράζω, τα σημαντικά που συμπεριλαμβάνω
και στην αναλυτική έκθεση που είναι ποιο επεξηγηματική, είναι η καθυστέρηση που
έχουμε στην είσπραξη των απαιτήσεων, αυτά που έχουν παρέρθει πέρα από την
τριετία, αυτή τη στιγμή είναι 1.350.000,00 Ευρώ και δεν έχουμε κάνει καμία
πρόβλεψη για να καλύψουμε την πιθανή ζημιά από την τυχόν απώλεια μέρους ή όλου
του ποσού. Επίσης από την επιστολή απ’ το γραφείο νομικών συμβούλων του Δήμου
που λάβαμε προκύπτει ότι υπάρχουν εκκρεμείς δίκες ποσού 1.042.000,00 Ευρώ
αυτές οι δίκες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό είναι όσες έχουν φτάσει στο
εφετείο ενώ υπάρχουν δίκες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν αναφέρονται στο
πιστοποιητικό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ότι θέλετε υπάρχει στην έκθεση και
μπορείτε να με ρωτήσετε για να σας απαντήσω στα επιμέρους θέματα.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Χατζηαθανασίου: Θα ήθελα να επαναλάβεται με καθαρότερα νούμερα το
χρέος πριν και μετά την ανάληψη από εμάς. Θέλω να υπάρχει ένα συγκριτικό μέγεθος
γιατί εκεί αποτυπώνεται λίγο πολύ εάν όντως υπάρχει μια προσπάθεια τέτοια
Δήμαρχος: Αφού αναφέρθηκα σε κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως
είναι η μετατροπή και συγχώνευση των επιχειρήσεων που απεικονίζεται εδώ το
κόστος που μετακύλησε στο δήμο και διάφορα άλλα που σας ανέφερα ήδη. Είπαμε
πως η μείωση της ζημίας είναι περίπου 300.000,00 Ευρώ ανέφερα χαρακτηριστικά
κάποια νούμερα, όπως τα πήρα απ’ την οικονομική υπηρεσία , είναι εδώ και ο Πέτρος
Δαούλας, το 2006 η ζημία ήταν 5.400.000,00 Ευρώ το 2007 4.606.000,00 Ευρώ το
2008 4.323.000,00 Ευρώ δεδομένου ότι μέσα σε αυτό το ποσό είναι και τα
2.158.500,00 Ευρώ της συγχώνευσης των επιχειρήσεων . Είχαμε αύξηση εσόδων και
επίσης αύξηση των επενδύσεων όπως σας είπα με τα 5.750.000,00 Ευρώ των έργων.
Αυτά είναι κάποια βασικά νούμερα, είχαμε επιχορηγήσεις από τα προγράμματα της
συμβουλευτικής από το τρίτο Κ.Π.Σ 950.000,00 Ευρώ που εισέρρευσαν επίσης στο
ταμείο. Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησε η απάντηση …………
Χατζηαθανασίου: Δεν βγαίνουν τα νούμερα. 300.000,00 Ευρώ λέτε είναι η
διαφορά της ζημίας, 5.400.000,00 Ευρώ το 2006 και 4.323.000,00 Ευρώ το 2008
βγαίνουν 900.000,00 Ευρώ και όχι 300.000,00 Ευρώ που λέτε κα Δήμαρχε.
Πρόεδρος: Από τη χρονιά στη χρονιά είναι αυτό.

Δήμαρχος: Γιατί φαίνονται τα 833.000,00 Ευρώ από το βιολογικό καθαρισμό
του Σελίου αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα 833.000,00 Ευρώ εισέρρευσαν στο ταμείο
του Δήμου το 2009.
Πέτρος. Δαούλας (Δ/ντής Οικονομικού Δήμου): Προφανώς η κα Δήμαρχος
μιλάει για τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στους ισολογισμούς. Η σύγκριση του
ισολογισμού του 2008 σε σχέση με τον ισολογισμό του 2007 πράγματι αποτυπώνει
μια μείωση της ζημιάς ύψους 300.000,00 Ευρώ περίπου. Αυτό φαίνεται από τον
ισολογισμό που έχετε μπροστά σας. Δεν υπάρχει σύγκριση αυτή τη στιγμή στα
στοιχεία που έχουμε σε σχέση με τον ισολογισμό του 2006.
Δήμαρχος: Δεν έχω να πω κάτι άλλο κύριε πρόεδρε, απλώς επειδή δεν είναι
καθόλου ευχάριστη αυτή η εικόνα σήμερα εδώ, γιατί γίνεται πολιτική ομιλία και
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι έβγαλαν μια ανακοίνωση στις εφημερίδες και
δηλώνου ότι απέχουν από τη συνεδρίαση με κάποια δικαιολογία που δεν ευσταθεί,
ξέρουμε πολύ καλά πως ο λόγος της αποχής είναι για να παραστούν στην ομιλία, δεν
ευσταθεί, εγώ το τονίζω αυτό το πράγμα, διότι είμαστε υποχρεωμένοι σ’ αυτό το
δημοτικό συμβούλιο, είτε μας αρέσει είτε όχι, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου να έχουμε
περάσει τον ισολογισμό. Τελείωσε τώρα η εργασία που έκανε η κα
Αλεξανδροπούλου, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν, είτε κάποιοι που θέλουμε να
υποστηρίξουμε είτε δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε μιλάνε, είμαστε υποχρεωμένοι να
είμαστε εδώ και να ασκούμε τα καθήκοντα μας στο Δήμο. Μακριά από εμάς να μην
μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου για έγκριση του
απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και αύξησης κεφαλαίου του Δήμου
έτους 2008;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 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.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής, για τα θέματα του απολογισμού που αφορούν το Τοπικό
Διαμέρισμα Αγ. Βαρβάρας
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Τις υπ' αριθ. 330 & 544/2009 αποφάσεις προελέγχου καθώς και την έκθεση ελέγχου της
Δ.Ε. επί του απολογισμού και ισολογισμού αντίστοιχα του Δήμου έτους 2008.
3.- Την αριθ. 835/2009 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανέθεσε στην εταιρεία
ΣΟΛ α.ε.ο.ε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, χρήσεως 2008.
4.-Τα παραπάνω στοιχεία του απολογισμού, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσης του Δήμου διαχειριστικής περιόδου 2008.
5.- Την σχετική έκθεση ελέγχου της παραπάνω ορκωτού ελεγκτή-λογίστριας.
6.- Ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η ορκωτός ελεγκτής-λογίστρια που συνέταξε
το παραπάνω πιστοποιητικό και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), των άρθρων 40-44 του από
17/5-15/6/59 Β.Δ. «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων» καθώς και αυτές του Π.Δ. 315/99.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τον παραπάνω απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Βέροιας,
οικονομικής χρήσης 2008, κατά τον οποίο τα έσοδα ανήλθαν σε € 28.476.583,82, τα

έξοδα σε € 27.686.518,48 και το χρηματικό υπόλοιπο σε € 790.065,34, όπως
λεπτομερώς αναγράφονται στον οικείο απολογιστικό πίνακα.
Β) Εγκρίνει τον ισολογισμό διαχειριστικής περιόδου 2008 του Δήμου
Βέροιας, ο οποίος εμφανίζει γενικό σύνολο ενεργητικού € 106.092.432,13, γενικό
σύνολο παθητικού € 106.092.432,13 και καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης € 4.323.388,55.
Γ) Εγκρίνει την αύξηση του Κεφαλαίου του Δήμου Βέροιας κατά το ποσό των
€ 656.362,73, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό του Δήμου, χρήσης 2008.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 578 / 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.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8/10/2009
Η Δήμαρχος
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