ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 706/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Δήμου 2009.
Σήμερα 23 Νοεμβρίου 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 19-11-2009 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
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Γ.
Σ.
Ι.
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Γ.

Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ.
Διαμαντής και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 702/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 704/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 705/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης και
αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 726/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 20-11-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της επένδυσης:
1α .«Συντήρηση – επισκευή οδών πόλης»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 150.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7333.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 200.000,00€ δηλαδή κατά 50.000,00 € περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη
ενίσχυση ,που θα δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Για την εξασφάλισή της τροποποιείται η δαπάνη της επένδυσης «Εξωτερικός αγωγός
αποχέτευσης Λαζοχώρι –Ταγαροχώρι- Κρεββατά» που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» κατά 380.000,00€ και το ποσό των 55.000,00€ από ΣΑΤΑ,
στον ΚΑ 02.30.7326.020- .
Ήδη με την υπογραφείσα σύμβαση για το προαναφερόμενο έργο –που ανέρχεται
στο ποσό των 176.598,00€- το ποσό είναι κατά πολύ υπολειπόμενο από αυτό της
εγκεκριμένης πίστωσης που ήταν 435.000,00€,προερχόμενο κατά 380.000,00€ από το
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και κατά 55.000,00€ από ΣΑΤΑ. Υπάρχει η δυνατότητα
απομείωσης της εγκεκριμένης πίστωσης και κάλυψη με το ανάλογο ποσό άλλων ΚΑ.
Έτσι αφαιρείται η χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ όλη και εγγράφεται στον
προϋπολογισμό η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» μόνο.
1β . «Διάνοιξη δρόμων 7ης και 8ης Συνοικίας»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 50.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.014 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 54.000,00€ δηλαδή κατά 4.000,00 € περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση
,που θα δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 4.000,00€, που προέρχεται από την απομείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Ολοκλήρωση εργασιών οδού
Φιλλιππουπόλεως», με ΚΑ 02.30.7323.042.
1γ . «Διάνοιξη οδού στον συνοικισμό Μέσης»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 30.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών,
ήταν 50.000,00€ δηλαδή κατά 20.000,00 € περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη
ενίσχυση ,που θα δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.

Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 3.000,00€, που προέρχεται από την απομείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Ολοκλήρωση εργασιών οδού
Φιλλιππουπόλεως», με ΚΑ 02.30.7323.042.
1δ . «Διάνοιξη κρασπέδωση οδού Κομνηνών»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 20.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.023 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών,
ήταν 22.000,00€ δηλαδή κατά 2.000,00 € περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση,
που θα δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 2.000,00€, που προέρχεται από την απομείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Ολοκλήρωση εργασιών οδού
Φιλλιππουπόλεως», με ΚΑ 02.30.7323.042.
1ε . «Αμμοχαλικόστρωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 20.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7333.05 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό της
προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών ,ήταν
40.000,00€ δηλαδή κατά 20.000,00 € περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που
θα δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 5.000,00€, που προέρχεται από την απομείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού
Κέντρου Μ. Σάντας», με ΚΑ 02.30.7331.004.
1στ . «Συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 428.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7331.002 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών,
ήταν 600.000,00€ δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που θα
δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 100.000,00€, που προέρχεται από την
απομείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης
Α) «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου», με ΚΑ 02.30.7326.028 και
εγκεκριμένη πίστωση 70.000,00€- ο τίτλος θα διαγραφεί-.
Β) «Διανοίξεις οδών Εργοχωρίου» με ΚΑ 02.30.7323.008 και εγκεκριμένη πίστωση
40.000,00€, η οποία απομειούται κατά 10.000,00€ και γίνεται 30.000,00€.
Γ) «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλλιππουπόλεως», με ΚΑ 02.30.7323.042 της
οποίας η πίστωση μειώνεται κατά άλλα 20.000,00€.
Δ) Από το αποθεματικό 400,00 € .
1ζ . «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 53.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7331.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 80.000,00€ δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που θα
δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.

Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 25.000,00€, που προέρχεται από την διαγραφή
της εγκεκριμένης πίστωσης 25.000,00€ στον ΚΑ. 02.30.7326.025 ,της
επένδυσης«Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ 1ου Δημοτικού σχολείου» προερχόμενη από
ΣΑΤΑ.
1η . «Συντήρηση επισκευή οδών Τοπικών Διαμερισμάτων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 30.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7333.002 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 50.000,00€ δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που θα
δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 20.000,00€, που προέρχεται από την μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης:
Α) «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι –Ταγαροχώρι- Κρεββατά» με
πίστωση 435.000,00€ στον ΚΑ 02.30.7326.020- καταργείται το ποσό της ΣΑΤΑκατά 5.000,00€
Β) «Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Τριποτάμου, Κουμαριάς- Γεωργιανών» με
πίστωση 15.000,00€ στον ΚΑ 02.30.7323.018 κατά 15.000,00€.(καταργείται η
επένδυση)
1θ.
« Προμήθεια –τοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας & πληροφοριακών
πινακίδων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 30.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 40.000,00€ δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που θα
δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 7.000,00€, που προέρχεται από την μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Ολοκλήρωση εργασιών οδού
Φιλλιππουπόλεως», με ΚΑ 02.30.7323.042 της οποίας η πίστωση μειώνεται κατά
άλλα 7.000,00€.
1ι . « Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30/6021.002 με εγκεκριμένη πίστωση
27.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 2.917,72 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 29.917,72€.
1ια . « Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 45.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.019 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 50.000,00 € δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που θα
δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.

Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 5.000,00€, που προέρχεται από την μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Διανοίξεις οδών Εργοχωρίου», με ΚΑ
02.30.7323.008 της οποίας η πίστωση μειώνεται κατά άλλα 5.000,00€.
1ιβ . « Συντήρηση, αποκατάσταση οδών, πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 140.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7333.006 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 155.000,00 € δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση ,που θα
δοθεί και αυτή από ΣΑΤΑ.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 15.000,00€, που προέρχεται από την μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Διανοίξεις οδών Εργοχωρίου», με ΚΑ
02.30.7323.008 της οποίας η πίστωση μειώνεται κατά άλλα 15.000,00€.
1ιγ . « Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 10.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.003 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών
,ήταν 15.000,00 € δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση, που θα
δοθεί από έσοδα Δήμου.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 5.000,00€, που προέρχεται από την μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Προμήθεια συστήματος πυροπροστασίας
για βρεφονηπιακούς σταθμούς», με ΚΑ 02.20.7135.005 της οποίας η πίστωση
μειώνεται κατά 5.000,00€.
1ιδ . « Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τοπικών Διαμερισμάτων»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 5.000,00€, καλύπτεται από ΣΑΤΑ και
βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.004 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών,
ήταν 15.000,00 € δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη ενίσχυση, που θα
δοθεί από έσοδα Δήμου.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των 10.000,00€, που προέρχεται από την μείωση
της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Προμήθεια συστήματος πυροπροστασίας
για βρεφονηπιακούς σταθμούς», με ΚΑ 02.20.7135.005 της οποίας η πίστωση
μειώνεται κατά άλλα 10.000,00€.
1ιε . « Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.»
Η σχετική δαπάνη της επένδυσης, ύψους 4.000,00€, καλύπτεται από Έσοδα Δήμου
και βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7325.005 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το
ποσό της προβλεπόμενης από την μελέτη δαπάνης για την ολοκλήρωση των
εργασιών, ήταν 10.000,00 € δηλαδή πολύ περισσότερα ,απαιτείται ανάλογη
ενίσχυση, που θα δοθεί από έσοδα Δήμου.
Έτσι ενισχύεται ο ΚΑ με το ποσό των :
Α) 1.000,00 €, που προέρχεται από την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της
επένδυσης «Προμήθεια συστήματος πυροπροστασίας για βρεφονηπιακούς

σταθμούς», με ΚΑ 02.20.7135.005 της οποίας η πίστωση μειώνεται κατά άλλα
1.000,00€.
Β) 2.000,00 €, που προέρχεται από την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της
επένδυσης «Συντήρηση & επισκευή σταθμών θορύβου», με ΚΑ 02.20.7335.005 της
οποίας η πίστωση μειώνεται κατά 2.000,00€.
Γ) 3.000,00 €, που προέρχεται από την μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της
επένδυσης «Τοποθέτηση στύλων ηλεκτρονικών πινακίδων για στάσεις λεωφορείων»,
με ΚΑ 02.20.7325.004 της οποίας η πίστωση μειώνεται κατά 3.000,00€.
1ιστ «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου»
Η σχετική λειτουργική δαπάνη, ύψους 35.000,00€, καλύπτεται από Έσοδα Δήμου και
βαρύνει τον Κ.Α. 30.6052 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό της
προβλεπόμενης δαπάνης είναι περισσότερο ,απαιτείται ενίσχυση, που θα δοθεί από
έσοδα Δήμου και είναι 3.500,00€.
1ιζ «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Η σχετική λειτουργική δαπάνη, ύψους 115.000,00€, καλύπτεται από Έσοδα Δήμου
και βαρύνει τον Κ.Α. 30.6021.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού. Επειδή το ποσό
της προβλεπόμενης δαπάνης είναι περισσότερο ,απαιτείται ενίσχυση, που θα δοθεί
από έσοδα Δήμου και είναι 12.000,00€.
2. Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της επένδυσης:
2α «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι –Ταγαροχώρι- Κρεββατά»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με πίστωση 435.000,00€ στον ΚΑ 02.30.7326.020,
προερχόμενη κατά 380.000,00€ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και κατά 55.000,00€
από ΣΑΤΑ .
Ήδη με την υπογραφείσα σύμβαση για το προαναφερόμενο έργο –που ανέρχεται
στο ποσό των 176.598,00€- το ποσό είναι κατά πολύ υπολειπόμενο από αυτό της
εγκεκριμένης πίστωσης . Υπάρχει η δυνατότητα απομείωσης της εγκεκριμένης
πίστωσης και κάλυψη με το ανάλογο ποσό άλλων ΚΑ. . Έτσι αφαιρείται η
χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ όλη και εγγράφεται στον προϋπολογισμό η
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» μόνο, δηλαδή το ποσό των
380.000,00€.
Διατίθεται ποσό :
Α) 50.000,00 € για την ενίσχυση της πίστωσης του ΚΑ 02.30.7333.001 «Συντήρηση
επισκευή οδών πόλης»
Β) 5.000,00 € για την ενίσχυση της πίστωσης του ΚΑ 02.30.7333.002 «Συντήρηση
επισκευή οδών Τ.Δ.»
Ενημερώνονται αναλόγως ο τρέχον προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα ,καθώς
και όλοι οι πίνακες που συνοδεύουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου.

2β «Διανοίξεις οδών Εργοχωρίου»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με ΚΑ 02.30.7323.008 και εγκεκριμένη πίστωση
40.000,00€, η οποία μειώνεται :
α) κατά 10.000,00€ και γίνεται 30.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.30.7331.002 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».
β) κατά 5.000,00€ και γίνεται 25.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.30.7323.019 «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».
γ) κατά 15.000,00€ και γίνεται 10.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.30.7333.006 «Συντήρηση αποκατάσταση οδών , πεζοδρομίων &
κοινοχρήστων χώρων».
δ) κατά 5.000,00€ και γίνεται 5.000,00€, που διατίθεται για την πίστωση της νέας
επένδυσης «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Κ.Βερμίου» στον ΚΑ
02.30.7326.044 –ΣΑΤΑ-.
ε) κατά 5.000,00€ και διαγράφεται η επένδυση, που διατίθεται για την πίστωση της
νέας επένδυσης
«Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων στα Τ.Δ.
Τριποτάμου και Ράχης» στον ΚΑ 02.30.7326.045 –ΣΑΤΑ-.
2γ «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με ΚΑ 02.30.7323.42 και εγκεκριμένη πίστωση
259.000,00€, η οποία μειώνεται :
Α) κατά 21.000,00€ και γίνεται 238.000,00€ , που διατίθεται για την δημιουργία νέου
κωδικού του 02.30.7321.022 «Κατασκευή κοινοχρήστων τουαλετών στην περιοχή
του Βήματος του Αποστόλου Παύλου».
Β) κατά 9.000,00€ και γίνεται 229.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση των
παρακάτω πιστώσεων :
β1) ΚΑ 02.30.7323.014 «Διάνοιξη δρόμων 7ης & 8ης συνοικίας», με ποσό 4.000,00 €
β2) ΚΑ 02.30.7323.001 «Διάνοιξη οδού στο συνοικισμό Μέσης», με ποσό 3.000,00
€
β3) ΚΑ 02.30.7323.023 «Διάνοιξη κρασπέδωση οδού Κομνηνών», με ποσό 2.000,00
€
Γ) κατά 20.000,00€ και γίνεται 209.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.30.7331.002 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».
Δ) κατά 7.000,00€ και γίνεται 202.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.30.7323.001 «Προμήθεια τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και
πληροφοριακών πινακίδων».
Ε) κατά 45.000,00€ και γίνεται 157.000,00€ , που διατίθεται για την δημιουργία της
πίστωσης με ΚΑ 02.30.7323.046 «Διάνοιξη και κατασκευή τοιχείων στην οδό Ν.
Σιδηρόπουλου».

3.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων –με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
3α « Αντικατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ
του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας»
Σύμφωνα με την αριθ. 450/442/6-8-09 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΚ , εγκρίθηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας με το ποσό των 200.000,00€, για την εκτέλεση του
έργου « Αντικατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ
Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Η επένδυση αυτή υπήρχε στον αντίστοιχο πρόγραμμα της Δ/νσης Τεχνικού με τον
τίτλο
«Αντικατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ
Βέροιας». Είναι απαραίτητο για την διοίκηση του έργου να συμφωνούν οι τίτλοι
,όπου αυτό είναι γραμμένο. Έτσι τροποποιείται ο τίτλος της επένδυσης του Κ.Α
30/7321/006 « Αντικατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου
ΕΠΑΛ Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας» (με ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού
και του τεχνικού προγράμματος, ως και των συνοδευτικών πινάκων του ετησίου
προγράμματος δράσης, όπου εμφανίζεται η επένδυση ανά πηγή χρηματοδότησης και
ανά μέτρο του Ε.Π.).
3β .«Κατασκευή κοινοχρήστων τουαλετών στην περιοχή Βήματος Αποστόλου
Παύλου»
Από ετών έχει υπάρχει απαίτηση κατασκευής W.C. στην περιοχή του Βήματος
Αποστόλου Παύλου, κυρίως για χρήση από τους επισκέπτες του μνημείου. Η μελέτη
είχε συνταχθεί από ετών, αλλά δεν είχε προστεθεί στο τεχνικό πρόγραμμα, διότι
εκκρεμούσαν συνεννοήσεις με την Ιερά Μητρόπολη που είχε ανάλογο σχεδιασμό για
την εκμετάλλευση του χώρου κάτω από το μνημείο.
Η δαπάνη που προκύπτει από την μελέτη με όλα τα προβλεπόμενα,- ΦΠΑ,
εργολαβικό όφελος κ.λ.π.- ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00€ και θα βαρύνει τον
ΚΑ 30/7321.022. Η πίστωση που θα διατεθεί προέρχεται από την μείωση της
χρηματοδότησης της επένδυσης «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως» με
ΚΑ 30/7323.42.
3γ . «Προμήθεια γραμματοθυρίδων Κομνηνίου»
Μετά από αίτημα των κατοίκων του οικισμού αποφασίστηκε η εγγραφή της πιο πάνω
επένδυσης στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Δ/νσης .
Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7326.043 με πίστωση 3.000,00€. Η πίστωση που θα διατεθεί
προέρχεται από την κατάργηση της χρηματοδότησης της επένδυσης «Συντήρηση και
επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Τ.Δ.» ,που είναι 3.000,00€ ανάλογου ύψους
και βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7335.004.
3δ «Διάνοιξη και κατασκευή τοιχείων στην οδό Νίκου Σιδηρόπουλου»
Επειδή η Διοίκηση έκρινε ότι στην οδό Νίκου Σιδηρόπουλου πρέπει να
κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης και η επένδυση δεν είναι εγγεγραμμένη στο
αντίστοιχο πρόγραμμα της Δ/νσης, δημιουργείται ο πιο πάνω τίτλος ο οποίος βαρύνει
τον ΚΑ 30.7323.046 με πίστωση 45.000,00 €. Η πίστωση προέρχεται από τη

διαγραφή της αντίστοιχης του ΚΑ 30.7323.042 που αφορά στην επένδυση
«Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως».
3ε «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Κ.Βερμίου»
Το ποσό των 5.000,00€ θα διατεθεί για την τακτοποίηση μικροεργασιών στο Δ.Δ. Κ.
Βερμίου.
Εγγράφεται νέα επένδυση στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Δ/νσης, δημιουργείται ο πιο
πάνω τίτλος ο οποίος βαρύνει τον ΚΑ 30.7326.044 με πίστωση 5.000,00 €. Η
πίστωση προέρχεται από τη διαγραφή της αντίστοιχης του ΚΑ 30.7323.008 που
αφορά στην επένδυση «Διανοίξεις οδών Εργοχωρίου».
3στ . «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου και Ράχης»
Μετά από αίτημα των κατοίκων των οικισμών αποφασίστηκε η εγγραφή της πιο
πάνω επένδυσης στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Δ/νσης .
Ο νέος ΚΑ είναι 02.30.7326.045 με πίστωση 5.000,00€. Η πίστωση που θα διατεθεί
προέρχεται από την κατάργηση της χρηματοδότησης της επένδυσης «Διανοίξεις οδών
Εργοχωρίου» , που είναι ανάλογου ύψους και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.008.
4. Διαγραφή του τίτλου
4α «Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Μ. Σάντας»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με πίστωση 5.000,00€ στον ΚΑ 02.30.7331.004.,
προερχόμενη από ΣΑΤΑ .Επειδή δεν απαιτήθηκαν ανάλογες εργασίες ο τίτλος
διαγράφεται.
4β . «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με πίστωση 70.000,00€ στον ΚΑ. 02.30.7326.028,
προερχόμενη από ΣΑΤΑ .Επειδή δεν έγιναν εργασίες ο τίτλος διαγράφεται.
4γ . «Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ 1ου Δημοτικού σχολείου»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με πίστωση 25.000,00€ στον ΚΑ. 02.30.7326.025,
προερχόμενη από ΣΑΤΑ .Επειδή δεν έγιναν εργασίες ο τίτλος διαγράφεται.
4δ . «Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Τ.Δ.»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης, με πίστωση 3.000,00€ και βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7335.004,
προερχόμενη από έσοδα Δήμου. Επειδή δεν έγιναν εργασίες ο τίτλος διαγράφεται.

4ε .
«Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Τριποτάμου, ΚουμαριάςΓεωργιανών»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης, με πίστωση 15.000,00€ και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7323.018,
προερχόμενη από ΣΑΤΑ. Επειδή δεν έγιναν εργασίες ο τίτλος διαγράφεται και
ενισχύεται ο τίτλος «Συντήρηση επισκευή οδών Τ.Δ» με ΚΑ 02.30.7333.002.
4στ «Προμήθεια συστήματος πυροπροστασίας για βρεφονηπιακούς σταθμούς»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης ,με ΚΑ 02.20.7135.005 και εγκεκριμένη πίστωση 16.000,00€,
η οποία μειώνεται :
Α) κατά 5.000,00€ και γίνεται 11.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.20.7135.003 «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Δήμου
Βέροιας».
Β) κατά 10.000,00€ και γίνεται 1.000,00€ , που διατίθεται για την ενίσχυση της
πίστωσης με ΚΑ 02.20.7135.004 «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.».
Γ) κατά 1.000,00€ και γίνεται 0 € , που διατίθεται για την ενίσχυση της πίστωσης με
ΚΑ 02.20.7325.005 «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.».
Επειδή δεν απομένει πίστωση, ο τίτλος διαγράφεται.
4ζ . «Συντήρηση & επισκευή σταθμών θορύβου»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης, με πίστωση 2.000,00€ και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7335.005,
προερχόμενη από Έσοδα Δήμου. Επειδή δεν έγιναν εργασίες ο τίτλος διαγράφεται
και η πίστωση ενισχύει τον ΚΑ 02.20.7325.005 που χρηματοδοτεί την επένδυση
«Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού ΤΔ».
4η . «Τοποθέτηση στύλων ηλεκτρονικών πινακίδων για στάσεις λεωφορείων»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης, με πίστωση 3.000,00€ και βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7325.004,
προερχόμενη από Έσοδα Δήμου. Επειδή δεν έγιναν εργασίες ο τίτλος διαγράφεται
και η πίστωση ενισχύει τον ΚΑ 02.20.7325.005 που χρηματοδοτεί την επένδυση
«Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού ΤΔ».
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών του τίτλου :
1α «Προμήθεια διατροφικής –θεραπευτικής τροφής»
Προκειμένου το κυνοκομείο να λειτουργήσει εύρυθμα ,είναι απαραίτητο για
νοσούντα ζώα που χρειάζονται ειδική σίτιση ,να προμηθευτεί η Δ/νση ιδιαίτερων
συστατικών τροφή.
Στο τρέχον πρόγραμμα του Δήμου δεν έχει προβλεφθεί ανάλογη προμήθεια και
πρέπει προς τούτο να τροποποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης (με ανάλογη

τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος).Η απαιτούμενη
πίστωση είναι 8.000,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20/6693.002.
Η πίστωση προέρχεται από την ανάλογη εγκεκριμένη της λειτουργικής δαπάνης
«Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» ,με ΚΑ 02.20.6632.001, ύψους 10.000,00€, που
απομειώνεται στα 2.000,00€.
1β . « Προμήθεια μιάς (1) αυτοκινούμενης σκούπας (πεζοπόρα) και δύο (2)
αυτοκινούμενων σκουπών χωρητικότητας 0,7m3 -1,8m3”
Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του τμήματος
καθαριότητας του Δήμου ,κρίθηκε απαραίτητο να εξοπλιστεί το τμήμα με τρία
σάρωθρα- σκούπες –ενός (1) αυτοκινούμενου (πεζοπόρου) και δύο (2)
αυτοκινούμενων χωρητικότητας 0,7m3 -1,8m3”, προϋπολογισμού 30.000,00€ με τον
ΦΠΑ.
Η νέα επένδυση γράφεται στον ανάλογο πίνακα της Δ/νσης και βαρύνει τον ΚΑ
20.7132.005 με πίστωση 30.000,00€.
Το κόστος της νέας επένδυσης προέρχεται από την διαγραφή του τίτλου
«Ολοκλήρωση πάρκου και παιδικής χαράς Μέσης», που βαρύνει τον ΚΑ 35.7322.003
με πίστωση ανάλογη.
2.- Τροποποίηση της εγκεκριμένης πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης:
2α «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού»
Ο τίτλος με ΚΑ 02.20.6632.001 και πίστωση ύψους 10.000,00€,τροποποιείται σε ότι
αφορά το ύψος απομειώνεται κατά 8.000,00€ και γίνεται 2.000,00€. Είναι δυνατή η
μείωση ,διότι υπάρχει περίσσεια υλικού και δεν απαιτείται η προμήθεια άλλου.
Ενημερώνονται αναλόγως ο τρέχον προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα,
καθώς και όλοι οι πίνακες που συνοδεύουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου.
3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη
της Δ/νσης:
3α .«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35/6672 με εγκεκριμένη πίστωση
2.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 2.000,00€ , που προέρχεται από την
μεταφορά μέσω του αποθεματικού δαπάνης από εγκεκριμένες πιστώσεις, που
υπερκαλύπτουν δαπάνες επενδύσεων της Δ/νσης και επιδέχονται μείωσης. Η ανάγκη
προήλθε διότι οι απαιτήσεις συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης
προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της
εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 4.000,00€.
3β . «Προμήθεια σπόρων φυτών –δενδρυλλίων»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35/6692 με εγκεκριμένη πίστωση
5.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 7.500,00€ , που προέρχεται από την
μεταφορά μέσω του αποθεματικού δαπάνης από εγκεκριμένες πιστώσεις, που
υπερκαλύπτουν δαπάνες επενδύσεων της Δ/νσης και επιδέχονται μείωσης. Η ανάγκη

προήλθε διότι οι απαιτήσεις της Δ/νσης για προμήθεια σπόρων φυτών και
δενδρυλλίων προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο
ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 12.500,00€.
3γ . «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35/6693 με εγκεκριμένη πίστωση
5.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 6.500,00€ , που προέρχεται από την
μεταφορά μέσω του αποθεματικού δαπάνης από εγκεκριμένες πιστώσεις, που
υπερκαλύπτουν δαπάνες επενδύσεων της Δ/νσης και επιδέχονται μείωσης. Η ανάγκη
προήλθε διότι οι απαιτήσεις της Δ/νσης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της
εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 11.500,00€.
3δ .«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20/6264 με εγκεκριμένη πίστωση
2.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 1.000,00€ , που προέρχεται από την
μεταφορά μέσω του αποθεματικού δαπάνης από εγκεκριμένες πιστώσεις, που
υπερκαλύπτουν δαπάνες επενδύσεων της Δ/νσης και επιδέχονται μείωσης. Η ανάγκη
προήλθε διότι οι απαιτήσεις συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης
προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της
εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 3.000,00€.
3ε .«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30/6671 με εγκεκριμένη πίστωση
50.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 10.000,00€ , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις συντήρησης των μεταφορικών μέσων της Δ/νσης
προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της
εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 60.000,00€.
Ενημερώνονται αναλόγως ο τρέχον προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα,
καθώς και όλοι οι πίνακες που συνοδεύουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου.
3στ .«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20/6671 με εγκεκριμένη πίστωση
78.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 22.000,00€ , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις συντήρησης των μεταφορικών μέσων της Δ/νσης
προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της
εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 100.000,00€.
Ενημερώνονται αναλόγως ο τρέχον προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα,
καθώς και όλοι οι πίνακες που συνοδεύουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου.
3ζ .«Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35/6021.002 με εγκεκριμένη πίστωση
3.900,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 131,82 € , από το αποθεματικό. Η ανάγκη
προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι δεν θα

καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης
γίνεται 4.031,82€.
3η .«Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20/6011.002 με εγκεκριμένη πίστωση
355.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 4.777,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 359.777,00€.
3θ .«Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35/6011.002 με εγκεκριμένη πίστωση
63.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 1.540,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 64.540,00€.
3ι «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 45.6012 με εγκεκριμένη πίστωση 1.800,00€
και ενισχύεται με το ποσό των 300,00 € , από το αποθεματικό. Η ανάγκη προήλθε
διότι οι απαιτήσεις προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση.
Το νέο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης γίνεται 2.100,00€.
4.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της δαπάνης των επενδύσεων:
4α . «Συντήρηση νεκροταφείων πόλης»
Ο τίτλος με ΚΑ 45.7336.001 και πίστωση ύψους 30.000,00€,τροποποιείται σε ότι
αφορά το ύψος , μειώνεται κατά 12.000,00€ και γίνεται 18.000,00€. Είναι δυνατή η
μείωση ,διότι καλύπτονται οι απαιτούμενες εργασίες με την υπολειπόμενη πίστωση.
4β . «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
Ο τίτλος με ΚΑ 20.7132.002 και πίστωση ύψους 20.000,00€,τροποποιείται σε ότι
αφορά το ύψος , μειώνεται κατά 5.000,00€ και γίνεται 15.000,00€. Είναι δυνατή η
μείωση ,διότι καλύπτεται η προμήθεια με την υπολειπόμενη πίστωση.
5. Διαγραφή του τίτλου
5α «Ολοκλήρωση πάρκου και παιδικής χαράς Μέσης»
Το έργο περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Δ/νσης , με πίστωση 30.000,00€ στον ΚΑ 02.35.7322.003.,
προερχόμενη από ΣΑΤΑ .Επειδή δεν απαιτήθηκαν ανάλογες εργασίες ο τίτλος
διαγράφεται και η πίστωση διατίθεται για την εγγραφή νέας επένδυσης με τίτλο

«Προμήθεια μίας (1) αυτοκινούμενης σκούπας (πεζοπόρα)
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Ενημερώνονται αναλόγως ο τρέχον προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα,
καθώς και όλοι οι πίνακες που συνοδεύουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου:
1α «Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με επί πλέον ποσό 16.000,00€, από το
αποθεματικό του Δήμου .
Με την αριθ. 58104/24-9-2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο Δήμος
επιχορηγείται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού 16.000,00€, για την κάλυψη
δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π..
Η υπάρχουσα
λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης,που είναι αυτή του Κ.Α
02.10.6011.001 με τον προαναφερόμενο τίτλο, τροποποιείται στο πρόγραμμα
λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης και εμφανίζει πλέον συνολική πίστωση
966.000,00€.
1β «Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10/6021.002 με εγκεκριμένη πίστωση
119.240,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 7.917,26 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 127.157,26€.
1γ « Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10/6041.002 με εγκεκριμένη πίστωση
10.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 4,32 € , από το αποθεματικό. Η ανάγκη
προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι δεν θα
καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης
γίνεται 10.004,322€.
1δ «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6494 με εγκεκριμένη πίστωση 2.000,00€
και ενισχύεται με το ποσό των 509,00 € , από το αποθεματικό. Η ανάγκη προήλθε
διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι δεν θα
καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης
γίνεται 2.509,00 €.

1ε «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011.001 με εγκεκριμένη πίστωση
950.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 100,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 950.100,00 €.
1στ «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041 με εγκεκριμένη πίστωση
200.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 14.034,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 214.034,00 €.
1ζ « Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10/6011.002 με εγκεκριμένη πίστωση
163.540,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 1.272,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 164.812,00€.
1ζ «Απόδοση στις σχολικές επιτροπές»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00.6711 με εγκεκριμένη πίστωση
870.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 6.520,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 876.520,00 €.
1η .« Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση»”
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου περιλαμβάνεται η ενέργεια
«Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση»» με
εγκεκριμένη πίστωση 3.000,00 € που βαρύνει τον ΚΑ 00.6434.007. Επειδή κρίνεται
απαραίτητη η ενίσχυση του κΑ 00.6434.007, μεταφέρεται το ποσό των 2.450,00 €
από τον ΚΑ 00.1212.001 (με τίτλο ενέργειας «Επιχορήγηση για πρόγραμμα
«Νεολαία σε Δράση»») και ενισχύεται ο Κωδικός.
1Θ .«Επιχορήγηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Αθλητ. & Περιβάλλοντος»
Με την αριθ. 50/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης Αθλητ. &
Περιβάλλοντος αναμορφώθηκε το διετές πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης και η
τροποποίηση έγινε δεκτή από το Δημοτικό συμβούλιο Βέροιας.

Έτσι προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 02.00.6736.006 από τον οποίο
χρηματοδοτούνταν η επιχορήγηση της επιχείρησης ,κατά 60.000,00€, προκειμένου να
περιληφθεί και η δράση
Από το αποθεματικό ενισχύεται ο πιο πάνω κωδικός κατά 60.000,00€.
2.- Εγγραφή της ενέργειας:
2α .«Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διά βίου μάθηση LEONARDO DA
VINCI”
Με το αριθ. 7937/18-5-09 έγγραφό του ,το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και
συγκεκριμένα η Εθνική Ομάδα του προγράμματος διά βίου μάθηση, ενέκρινε την
εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου για συμμετοχή του στο τομεακό πρόγραμμα
LEONARDO DA VINCI ,Δράση κινητικότητα (με τίτλο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
,ΜΟΧΛΟΣ
ΣΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ).
Η μέγιστη επιχορήγηση θα είναι 136.185,00€ και θα αφορά την κατάρτιση –
συμμετοχή σε πρόγραμμα εργασίας 20 συμμετεχόντων στην Ιταλία , 9 στην Ισπανία
για 14 βδομάδες αντίστοιχα.
Εγγράφεται στον πίνακα ενεργειών της Δ/νσης η ενέργεια με τίτλο Συμμετοχή του
Δήμου στο πρόγραμμα διά βίου μάθηση LEONARDO DA VINCI, με πίστωση
136.185,00€, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6434.008.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1α.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου:
«Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6515 με εγκεκριμένη πίστωση
20.935,45€ και ενισχύεται με το ποσό των 600,00 € , από το αποθεματικό. Η ανάγκη
προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι δεν θα
καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης
γίνεται 21.535,45 €.
1β.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου:
«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6492 με εγκεκριμένη πίστωση
10.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 106.578,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε ύστερα από την έκδοση της αρ. 735/2009 απόφασης του εφετείου
Θεσ/νίκης και την 511/2009 απόφαση της Δ.Ε. για την μη άσκηση ενδίκων μέσων και
την καταβολή αποζημίωσης στην Αναστασία χήρα Αντωνίου Κολιόπουλου
(υπαλλήλου του Δήμου που απεβίωσε) και σε καθένα από τα δύο τέκνα της,
συνολικού ποσού 106.578,00 €, νομιμοτόκως.

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου:
«Έξοδα κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 50/6011.002 με εγκεκριμένη πίστωση
65.000,00€ και ενισχύεται με το ποσό των 2.175,00 € , από το αποθεματικό. Η
ανάγκη προήλθε διότι οι απαιτήσεις των εξόδων κίνησης της Δ/νσης προβλέπεται ότι
δεν θα καλυφθούν με την υπάρχουσα πίστωση. Το νέο ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης γίνεται 67.175,00€.
Τα σχετικά παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες και παράρτημα, όπου
εάν απαιτείται αναγράφεται και ο άξονας και μέτρο σε ότι αφορά στις επενδύσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Η αιτιολογική έκθεση για την τροποποίηση του ετήσιου
προγράμματος δράσης δεν αιτιολογεί την αναγκαιότητα του συνόλου των
τροποποιήσεων γι’ αυτό και δεν θα ψηφίσουμε ούτε την τροποποίηση του ετήσιου
προγράμματος ούτε των επί μέρους τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και του
τεχνικού προγράμματος.
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, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 20-11-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου.
2.- Την αριθ. 265/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του Δήμου έτους 2009.
3.- Την ανάγκη τροποποίησης του παραπάνω Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
του προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2009 για τη
δημιουργία νέων πιστώσεων και την εγγραφή νέων έργων καθώς και την ενίσχυση
ανεπαρκών πιστώσεων έργων.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 203 έως 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ.
185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», 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
Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
2009, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1.- Την ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων που αφορούν τη δαπάνη
των παρακάτω επενδύσεων:
- «Συντήρηση-επισκευή οδών πόλης» με Κ.Α. 30/7333.001 κατά € 50.000,00.
- «Διάνοιξη δρόμων 7ης και 8ης Συνοικίας» με Κ.Α. 30/7323.014 κατά € 4.000,00.
- «Διάνοιξη οδού στον συνοικισμό Μέσης» με Κ.Α. 30/7323.001 κατά € 3.000,00.
- «Διάνοιξη κρασπέδωση οδού Κομνηνών» με Κ.Α. 30.7323.023κατά € 2.000,00.
- «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων» με Κ.Α. 30/7333.05 κατά €
5.000,00.
- «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με Κ.Α. 30/.331.002 κατά € 100.000,00.
- «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» με Κ.Α. 30/7331.001 κατά € 25.000,00.
- «Συντήρηση επισκευή οδών Τοπικών Διαμερισμάτων» με Κ.Α. 30/7333.002 κατά €
20.000,00.
« Προμήθεια-τοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας & πληροφοριακών πινακίδων» με
Κ.Α. 30/7323.001 κατά € 7.000,00.
- « Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 30/6021.002 κατά € 2.917,72.
- «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια» με Κ.Α. 30/7323.019 κατά € 5.000,00.
- «Συντήρηση, αποκατάσταση οδών, πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων» με Κ.Α.
30/7333.006 κατά € 15.000,00.
- «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας» με Κ.Α. 20/7135.003 κατά €
5.000,00.
- «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τοπικών Διαμερισμάτων» με Κ.Α. 20/7135.004
κατά € 10.000,00.
- «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.» με Κ.Α. 20/7325.005 κατά € 6.000,00.
- «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» με Κ.Α.
30/6052 κατά € 3.500,00.
- «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με Κ.Α. 30/6021.001 κατά € 12.000,00.
2.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων που αφορούν τη δαπάνη των
παρακάτω επενδύσεων:
- «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Λαζοχώρι –Ταγαροχώρι- Κρεββατά» με ΚΑ
30/7326.020 κατά € 55.000,00.
- 2β «Διανοίξεις οδών Εργοχωρίου» με ΚΑ 30/7323.008 κατά € 40.000,00 (Διαγραφή
της επένδυσης).
- «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως» με ΚΑ 30/7323.42 κατά €
102.000,00.
3.- Την τροποποίηση στο πρόγραμμα επενδύσεων του τίτλου της
εγγραφής «Αντικατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ
του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας» με Κ.Α. 30/7321/006 σε «Αποκατάσταση της
στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν.
Ημαθίας».
4.- Την εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω δράσεων:
«Κατασκευή κοινοχρήστων τουαλετών στην περιοχή Βήματος Αποστόλου Παύλου»
με Κ.Α. 30/7321.022 και ποσό € 21.000,00.

- «Προμήθεια γραμματοθυρίδων Κομνηνίου» με Κ.Α. 30/7326.043 και ποσό €
3.000,00.
«Διάνοιξη και κατασκευή τοιχείων στην οδό Νίκου Σιδηρόπουλου» με Κ.Α. και
ποσό € 45.000,00.
«Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Κ.Βερμίου» με ΚΑ 30.7326.044
και ποσό € 5.000,00.
- «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου και Ράχης» με ΚΑ
είναι 02.30.7326.045 και ποσό € 5.000,00.
5.- Τη διαγραφή από το πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω
δράσεων:
- «Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Μ. Σάντας» με Κ.Α.
30/7331.004 και ποσό € 5.000,00.
- «Κατασκευή πύργου Πλατείας Ωρολογίου» με ΚΑ. 30/7326.028 και ποσό €
70.000,00.
- «Κατασκευή ασανσέρ ΑΜΕΑ 1ου Δημοτικού σχολείου» με ΚΑ. 30/7326.025 και
ποσό € 25.000,00.
- «Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Τ.Δ.» με 20/7335.004
και ποσό € 3.000,00.
- «Διάνοιξη –ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Τριποτάμου, Κουμαριάς- Γεωργιανών»
με 30/7323.018 και ποσό € 15.000,00.
- «Προμήθεια συστήματος πυροπροστασίας για βρεφονηπιακούς σταθμούς» με
20.7135.005 και ποσό € 16.000,00.
- «Συντήρηση & επισκευή σταθμών θορύβου» με ΚΑ 30/7335.005 και ποσό €
2.000,00.
- «Τοποθέτηση στύλων ηλεκτρονικών πινακίδων για στάσεις λεωφορείων» με ΚΑ
30/7325.004 και ποσό € 3.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
1.- Την εγγραφή στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών των παρακάτω
τίτλων:
- «Προμήθεια διατροφικής –θεραπευτικής τροφής» με Κ.Α. 20/6632.001 και ποσό €
8.000,00.
- «Προμήθεια μιάς (1) αυτοκινούμενης σκούπας (πεζοπόρα) και δύο (2)
αυτοκινούμενων σκουπών χωρητικότητας 0,7m3 -1,8m3» με ΚΑ 20/7132.005 με
πίστωση € 30.000,00.
2.- Τη μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης
«Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» με Κ.Α. 20/6632.001 κατά € 8.000,00.
3.- Την ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων που αφορούν στις
παρακάτω λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης:
- «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» με Κ.Α. 35/6672 κατά € 2.000,00.
- «Προμήθεια σπόρων φυτών –δενδρυλλίων» με Κ.Α. 35/6692 κατά € 7.500,00.
- «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» με Κ.Α. 35/6693 κατά € 6.500,00.
- «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με Κ.Α. 20/6264 κατά € 1.000,00.
- «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με Κ.Α. 30/6671 κατά € 10.000,00.
- «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με Κ.Α. 20/6671 κατά € 22.000,00
- «Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 35/6021.002 κατά € 131,82.
- «Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 20/6011.002 κατά € 4.777,00.
- «Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 35/6011.002 κατά € 1.540,00.

- «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με Κ.Α. 45.6012 κατά € 300,00.
4.- Τη μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων της δαπάνης των
παρακάτω επενδύσεων:
- «Συντήρηση νεκροταφείων πόλης» με ΚΑ 45.7336.001 κατά € 12.000,00.
- «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με ΚΑ 20.7132.002 κατά € 5.000,00.
5. Τη διαγραφή από το πρόγραμμα επενδύσεων του τίτλου «Ολοκλήρωση
πάρκου και παιδικής χαράς Μέσης» με ΚΑ 02.35.7322.003 και ποσό € 30.000,00.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.- Την ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων στο πρόγραμμα
λειτουργικών δαπανών των παρακάτω τίτλων:
- «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με Κ.Α 02.10.6011.001 κατά € 16.000,00.
- «Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 10/6021.002 κατά € 7.917,26.
« Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 10/6041.002 κατά € 4,32.
- «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με Κ.Α. 00/6494 κατά €
509,00.
- «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με Κ.Α. 10/6011.001 κατά € 100,00.
- «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με Κ.Α. 10/6041 κατά € 14.034,00.
- « Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 10/6011.002 κατά € 1.272,00.
- «Απόδοση στις σχολικές επιτροπές» με Κ.Α. 00.6711 κατά € 6.520,00.
- « Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» με ΚΑ
00/6434.007 κατά € 2.450,00.
- «Επιχορήγηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Αθλητ. & Περιβάλλοντος» με ΚΑ
00/6736.006 κατά € 60.000,00.
2.- Την εγγραφή της δράσης «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διά βίου
μάθηση LEONARDO DA VINCI» με ΚΑ 00/6434.008 και ποσό € 136.185,00.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1.- Την ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων στο πρόγραμμα
λειτουργικών δαπανών των παρακάτω τίτλων:
- «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες» με Κ.Α. 00/6515 κατά €
600,00.
- «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων» με Κ.Α. 00/6492 κατά € 106.578,00.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Την ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου «Έξοδα κίνησης» με Κ.Α. 50/6011.002 κατά € 2.175,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 706 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.
Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11/12/2009
Η Δήμαρχος
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