ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 815/2009
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης Δήμου 2009.
Σήμερα 28 Δεκεμβρίου 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 23-12-2009 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 19 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Ν.
Α.
Γ.
Β.
Σ.
Ε.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Κάκαρης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 812/2009 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 828/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 828/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 16-12-2009 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:
1.Εγγραφή
στο
πρόγραμμα
επενδύσεων
-με
ανάλογη
τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:

Ια.- «Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα κλιματισμού λόγω
βλάβης»
Λόγω βλάβης στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, απαιτείται η αλλαγή
συμπιεστών, ηλεκτρικών καρτών και χειριστηρίων. Το κόστος της νέας
επένδυσης είναι 19.196/00€ και η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.6673.001,
προερχόμενη από την μείωση της ανάλογης:
Α) : κατά 13.196,00€ της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης περιβάλλοντος
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» με ΚΑ
20.6641.
Β) : κατά 6.000,00€ της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών» με ΚΑ 30.6641.

1β.«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρομιο και τις
εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων»
Για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του παγοδρομιου οτην πλατεία
Ωρολογίου και για την προμήθεια μικροϋλικων για τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις των εκδηλώσεων των Χριστουγέννων απαιτείται η εγγραφή νέας
επένδυσης, που θα καλύπτει την δαπάνη των απαιτούμενων προμηθειών.
Δημιουργείται ο ΚΑ 20.7135.006 με τίτλο επένδυσης «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρομιο και τις εορταστικές εκδηλώσεις
Χριστουγέννων» και πίστωση 10.000,00€, προερχόμενη :
Α)από την μείωση της Λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού με τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» και
ΚΑ 30.6641, κατά 10.000,00€.
2.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη δαπάνη της επένδυσης:

3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη :
3.1. «Συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου»
Η λειτουργική δαπάνη για την συντήρηση δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους
και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση των 15.000,00€,
που βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.002, κατά το ποσό των 1000,00€, προερχόμενη από
την μείωση της ανάλογης λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης :
Α) «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» που
βαρύνει τον

ΚΑ 30.6641 με πίστωση 60.000,006, κατά 1.000,00€.

3.2.-«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
Η λειτουργική δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων
δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενισχυθεί
η εγκεκριμένη πίστωση των 20.000,00€/ που βαρύνει τον ΚΑ 30.6263, κατά το
ποσό των 5.000,00€, προερχόμενη από την μείωση της ανάλογης λειτουργικής
δαπάνης της Δ/νσης Περιβάλλοντος: Α) 5.000,00€ από την «Συμμετοχή στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας» που βαρύνει τον ΚΑ
00.6736.002 με πίστωση 40.000,00€.
3.3.-«Αμοιβές τοπογράφων»
Η λειτουργική δαπάνη για τις αμοιβές τοπογράφων δεν επαρκεί μέχρι το τέλος
του έτους και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση, που
βαρύνει τον ΚΑ 30.6112 κατά το ποσό των 629,99 €, προερχόμενη από το
αποθεματικό.

3.4.-«Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου
θα πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ
30.6021.002 κατά το ποσό των 3.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
3.5.-«"Εξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 30.6011.002
κατά το ποσό των 6.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

3.6.-«Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 30.6011.002
κατά το ποσό των 8.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

3.7.-«Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου
θα πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ
40.6011.002 κατά το ποσό των 1.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

3.8.-«Έξοδα Κίνησης Ι.Δ.Α.Χ.»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 30.6021.002
κατά το ποσό των 3.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

3.9.-« Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου
θα πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 30.6264
κατά το ποσό των 230,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

3.10.-« Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου
θα πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ
30.6041.001 κατά το ποσό των 3000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

3.11.-«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών
,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6041.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 6.315.76 €.

3.12.-«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών
,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 9.036,86 €.

3.13.-«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6052, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 2.878,41 €.

3.14. «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 10.000,00 €.

3.15. «Αποδοχές εκτάκτων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6041.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 4.000,00 €.

3.16. «Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6052, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 3.000,00 €.

3.17. «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6054, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 1.200,00 €.

3.18. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6264, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 80,00 €.

3.19. «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6671, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 3000,00 €.

3.20. «Συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6262.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 1500,00 €.
3.21. «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Διεύθυνσης Καθαριότητας»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.6641 δεν επαρκεί για
την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της
από το αποθεματικό με το ποσό των 7400,00 €.

3.22. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και τις
εορταστικές
εκδηλώσεις Χριστουγέννων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 20.7135.006, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 5000,00 €.

3.23. «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 21.10.7131, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 21900,00 €.

3.24. «Συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 30.7331.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 72000,00 €.

3.25. Κατασκευή γέφυρας Αφων Κούσιου
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 02.30.7323.016, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 655 000,00 €.

4.-Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη:
4.1.-«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών
μέσων»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» με ΚΑ
30.6641 ,μειώνεται κατά 6.000,00€.
4.2.- «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών
μέσων»

4.2.1. Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» και ΚΑ
30.6641, μειώνεται κατά 6.000,00€ για την δημιουργία πίστωσης για την
επένδυση «Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα κλιματισμού λόγω
βλάβης».
4.2.2. Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» και ΚΑ
30.6641, μειώνεται κατά 1.000,00€ για την ενίσχυση της πίστωσης της
επένδυσης «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δημαρχείου» με ΚΑ
30.6262.002
4.3. «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς» με ΚΑ
20.7335.007 ,μειώνεται κατά 3.000/00€.
4.4. «Προμήθεια ηχοπετασμάτων για σύστημα κλιματισμού»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια ηχοπετασμάτων για σύστημα κλιματισμού» με ΚΑ 30.7326.002
,μειώνεται κατά 1.500,00€.
4.5. «Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών» με ΚΑ 30.7326.039
,μειώνεται κατά 1.900,00€.
4.6. «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ» με ΚΑ 30.7135.003 ,μειώνεται
κατά 1.700,00€.
4.7. «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς» με ΚΑ
20.7335.007 ,μειώνεται κατά 1.400,00€.
4.8. «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ» με ΚΑ 20.7325.002
,μειώνεται κατά 10.500,00€.
4.9. «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
σιντριβανιών
Βέροιας »
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων
σιντριβανιών Βέροιας» με ΚΑ

20.7335.008 ,μειώνεται κατά 6.900,00€.
4.10. «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ» με ΚΑ 20.7325.002
,μειώνεται κατά 4.500,00€.
4.11. «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού φωτεινών σηματοδοτών»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Συντήρηση και επισκευή φωτισμού φωτεινών σηματοδοτών» με ΚΑ
20.7335.003 ,μειώνεται κατά 3.000,00€.

4.12. «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ» με ΚΑ 20.7135.002
,μειώνεται κατά 500,00€.
4.13. «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού για μετατοπίσεις στύλων»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού για μετατοπίσεις στύλων» με ΚΑ
20.7325.001 ,μειώνεται κατά 6.350/00€.
4.14. «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και τοπ.
διαμερισμάτων (έργα
υποδομής εορταστικού φωτισμού»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και τοπ. διαμερισμάτων
(έργα υποδομής εορταστικού φωτισμού» με ΚΑ 20.7325.003 ,μειώνεται
κατά 4.150,00€.
4.15. «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» με ΚΑ 30.7331.003 ,μειώνεται
κατά 5.000,00€.
4.16. «Κρασπέδωση οδών στα Τ.Δ. Άμμου και Αγ. Βαρβάρας»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Κρασπέδωση οδών στα Τ.Δ. Άμμου και Αγ. Βαρβάρας» με ΚΑ
30.7323.017 ,μειώνεται κατά 10.000/00€.
4.17. «Προμήθεια γραμματοθυρίδων Κομνηνϊου»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια γραμματοθυρίδων Κομνηνίου» με ΚΑ 30.7326.043 ,μειώνεται
κατά 3.000,00€.
4.18. «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου»

Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου» με ΚΑ
30.7326.04^Γ,μειώνεται κατά 5.000,00€.
4.19. «Προμήθεια δύο μοτοσυκλετών για τη Δημοτική Αστυνομία»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια δυο μοτοσυκλετών για τη Δημοτική Αστυνομία» με ΚΑ
50.7132.001 ,μειώνεται κατά 7.000,00€.
4.20. «Ανακατασκευή υπαιθρίων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Ανακατασκευή υπαιθρίων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού» με ΚΑ
20.7335.006 ,μειώνεται κατά 8.000,00€.
4.21. «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου» με ΚΑ 30.7321.011
,μειώνεται κατά 20.000,00Ε.
4.22. «Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών» με ΚΑ 30.7326.039,
μειώνεται κατά 1.900,00€.
4.23. «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.» με ΚΑ 20.7135.004, μειώνεται
κατά 1.700,00€.
4.24. «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς»
Η εγκεκριμένη πίστωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού
«Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς» με ΚΑ
20.7335.007, μειώνεται κατά 1.400,00€.
Θα τροποποιηθούν όλοι οι πίνακες της Δ/σης καθώς και αναλόγως ο τρέχον
προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη:
1) «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»
Η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης βαρύνει τον ΚΑ 20.6671 με
εγκεκριμένη πίστωση

78.000/00€/ η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους προμήθειας των
μεταφορικών
μέσων και απαιτείται η ενίσχυση της με το ποσό των 33.000,00€,που θα
διατεθούν:
Α) 12.000,00€ από την μείωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης
περιβάλλοντος
«Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας» που
βαρύνει τον ΚΑ
00.6736.002 με πίστωση 40.000/00€.
Β) 21.000,00€ από την μείωση της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης
περιβάλλοντος
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» που βαρύνει τον ΚΑ 20.6263
με πίστωση
60.000/00€.
2) «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων»
Η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης βαρύνει τον ΚΑ 20.6422, η οποία δεν
επαρκεί για την κάλυψη του κόστους και απαιτείται η ενίσχυση της με το ποσό
των 1.000,00 €, που θα διατεθεί από το αποθεματικό.
3) «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων της παραγωγικής διαδικασίας»
Η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης βαρύνει τον ΚΑ 20.6211 με
εγκεκριμένη πίστωση 750.000,00 €, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη του
κόστους και απαιτείται η ενίσχυση της με το ποσό των 90.000,00€, που θα
διατεθεί από το αποθεματικό.
4) «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου
χρόνου»
Η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης βαρύνει τον ΚΑ 35.6052, η οποία δεν
επαρκεί για την κάλυψη του κόστους και απαιτείται η ενίσχυση της με το ποσό
των 337,00€, που θα διατεθεί από το αποθεματικό.
5) «Λοιπές δαπάνες»
Η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης βαρύνει τον ΚΑ 20.6277, η οποία δεν
επαρκεί για την κάλυψη του κόστους και απαιτείται η ενίσχυση της με το ποσό
των 75,90 €, που θα διατεθεί από το αποθεματικό.
6) «Λοιπές δαπάνες»
Η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης βαρύνει τον ΚΑ 20.6277.001, η
οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους και απαιτείται η ενίσχυση της με
το ποσό των 77,00 €, που θα διατεθεί από το αποθεματικό.
7) «Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ
35.6021.002 κατά το ποσό των 700,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

8) «Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 20.6011.002
κατά το ποσό των 30.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
9) «Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 20.6011.002
κατά το ποσό των 30.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
10)
«Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 35.6011.002
κατά το ποσό των 6.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
11)
«Έξοδα Κίνησης»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 35.6011.002
κατά το ποσό των 5.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
12)
«Έξοδα Κίνησης εκτάκτων»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 20.6041.002
κατά το ποσό των 4.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
13) «Έξοδα Κίνησης Ι.Δ.Α.Χ.»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ
35.6021.002 κατά το ποσό των 100,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.
14)«Οδοΐπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 20.6422 δεν επαρκεί για
την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της
από το αποθεματικό με το ποσό των 800,00 €.
15) «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών
,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 35.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 516,70 €.
16) «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 35.6052 δεν επαρκεί για την
κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της από το
αποθεματικό με το ποσό των 351,04 €.

17) «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών
,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 20.6011.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 64.883,50 €.
18) «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 20.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 2.000,00 €.

19) «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 35.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 100,00 €.

20) «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 35.6052, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 400,00 €.

21) «Τακτικές αποδοχές»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 20.6011.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 1.447,00 €.

2.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης που αφορά στη λειτουργική δαπάνη:
1.-: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών
μέσων»
Η λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης περιβάλλοντος «Προμήθεια καυσίμων
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» με ΚΑ 20.6641 μειώνεται κατά
13.196,00€ .
2.-: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας»
Α) Η λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης περιβάλλοντος «Συμμετοχή στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας» που βαρύνει τον ΚΑ
00.6736.002 μειώνεται κατά 12.000,00€ για την ενίσχυση της πίστωσης της
λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με
ΚΑ 20.6671.
Β) Η λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης περιβάλλοντος «Συμμετοχή στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας» που βαρύνει τον ΚΑ

00.6736.002 μειώνεται κατά 5.000,00€ για την ενίσχυση της πίστωσης της
λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικού «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων», με ΚΑ 30.6263.
3.- «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
Η λειτουργική δαπάνη της Δ/νσης περιβάλλοντος «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων» » που βαρύνει τον ΚΑ 20.6263 μειώνεται κατά
21.000,00€ για την ενίσχυση της πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης της Δ/νσης
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με ΚΑ 20.6671.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών
δαπανών του τίτλου:
1.1. «Έξοδα παράσταση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας,
Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση; που βαρύνει τον κωδικό 00.6121, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 20.000,00 €.

1.2. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»
Σύμφωνα με την αρ. 66551/17-112009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο
Δήμος μας επιχορηγείται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση πληρωμής μόνιμου
προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ποσού 16.000,00 €. Αναλόγως
τροποποιείται η πιο πάνω λειτουργική δαπάνη της διεύθυνσης που βαρύνει τον ΚΑ
10.6011.001 με το ποσό των 16.000,00 €.

1.3. «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο
175 ΔΚΚ)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6122, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 889,50 €.

1.4. «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο
175 ΔΚΚ)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6122, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 6.125,00 €.
1.4.α. «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων »

Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6162, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 3.360,00 €.
1.5. «Έξοδα Κίνησης»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6021.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 20.000,00 €.
1.6. «Έξοδα Κίνησης»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6041.002 -για τους
ΙΔΟΧ-, δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009,
απαιτείται η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 2.000,00 €.

1.7.α. «Έξοδα Κίνησης»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6011.002, δεν επαρκεί
για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 20.000,00 €.

1.7.β. «Έξοδα Κίνησης»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6011.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 20.000,00 €.^.
1.8. «Έξοδα Κίνησης εκτάκτων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6041.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 2.000,00 €.
1.9. «Έξοδα Κίνησης Ι.Δ.Α.Χ.»
Η λειτουργική δαπάνη δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ενισχυθεί η εγκεκριμένη πίστωση που βαρύνει τον ΚΑ 10.6021.002
κατά το ποσό των 5.000,00 €, προερχόμενη από το αποθεματικό.

1.10 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6422, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 1.000,00 €.

1.11. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 6.288,31 €.

1.12. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»

Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6021.001, δεν επαρκεί
για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 2.636,30 €.

1.13. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6052, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 6.050,98 €.

1.14. «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6012, δεν επαρκεί
για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 512,63 €.

1.15. «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6012, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 500,00 €.

1.16. «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.»
Επειδή η εγκεκριμένη πϊοτωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6021.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 43.500,00 €.

1.17. «Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6052, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 12.500,00 €.

1.18. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 10.6634, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 1.600,00 €.

1.19. «Απόδοση στον ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ Θ. Ζωγιοπούλου»

Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6712.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 10.000,00 €.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων -με ανάλογη τροποποίηση του
Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού- των δράσεων:
Ια. «Προμήθεια επιδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων»
Λόγω μόνιμης βλάβης του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου,
απαιτείται για τη λειτουργία του, η προμήθεια επιδαπέδιων κλιματιστικών
μονάδων. Δημιουργείται ο ΚΑ 30/7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επιδαπέδιων
κλιματιστικών μονάδων» και πίστωση 15 000,00€ προερχόμενη από το
αποθεματικό.
2.« Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης στο πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών του
τίτλου: 2.1. «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6515, δεν επαρκεί για
την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της
από το αποθεματικό με το ποσό των 2.000,00 €.
2.1α. «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6515, δεν επαρκεί για
την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της
από το αποθεματικό με το ποσό των 620,30 €.
2.2. «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6494, δεν επαρκεί για
την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της
από το αποθεματικό με το ποσό των 1.000,00 €.
2.3. «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6056.001, δεν επαρκεί
για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 20.439,94 €.
2.4. «Ετήσια εισφορά στοΤ.Π.Δ.Υ.»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6056.002, δεν επαρκεί
για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 6.813,31 €.
2.5. «Κινητή τηλεφωνία»

Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 00.6223 δεν επαρκεί για
την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η ενίσχυση της
από το αποθεματικό με το ποσό των 2.000,00 €.
2.6. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και τις
εορταστικές
εκδηλώσεις των Χριστουγέννων»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 20.7135.006 δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 5.000,00 €.

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1.- Στις λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης ενισχύεται ο τίτλος :
1.1. «Έξοδα Κίνησης»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 50.6011.002, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 7.000,00 €.
1.2. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,
γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 50.6011.001, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται η
ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 9.879,03 €.

1.3. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση, που βαρύνει τον κωδικό 50.6051, δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης μέχρι τέλους του έτους 2009, απαιτείται
η ενίσχυση της από το αποθεματικό με το ποσό των 1.518,67 €.

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.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 16-12-2009 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.- 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 Ομόφωνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων των παρακάτω δράσεων:
1.1. «Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα κλιματισμού λόγω βλάβης» με Κ.Α.
30/6673.001 και ποσό € 19.196,00.
1.2. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και τις εορταστικές
εκδηλώσεις Χριστουγέννων», με Κ.Α. 20/7135.006 και ποσό € 10.000,00.
2.- Ενίσχυση
των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω
λειτουργικών δαπανών:
2.1.- «Συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου» με ΚΑ 30/6262.002, με το ποσό των €
1.000,00.
2.2. «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με Κ.Α. 30/6263, με το ποσό
των € 5.000,00.
2.3. «Αμοιβές τοπογράφων», με Κ.Α. 30/6112, με το ποσό των € 629,99.
2.4.«Εξοδα κίνησης», με Κ.Α. 30/6021, με το ποσό των € 3.000,00.
2.5. «Εξοδα κίνησης», με Κ.Α. 30/6011.002 με το ποσό των € 6.000,00.
2.6. «Εξοδα κίνησης», με Κ.Α. 30/6011.002, με το ποσό των € 8.000,00.
2.7. «Εξοδα κίνησης», με Κ.Α. 40/6011.002, με το ποσό των € 1.000,00.
2.8. «Εξοδα κίνησης Ι.Δ.Α.Χ.», με Κ.Α. 30/6021.002, με το ποσό των € 3.000,00.
2.9. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», με Κ.Α. 30/6264, με το ποσό
των 230,00.
2.10. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά επιδόματα», με Κ.Α. 30/6041.001, με το ποσό των € 3.000,00.
2.11. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά επιδόματα», με Κ.Α. 30/6041.001, με το ποσό των € 6.315,76.
2.12. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά επιδόματα», με Κ.Α. 30/6021.001, με το ποσό των € 9.036,86.
2.13. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου», με Κ.Α.
30/6052, με το ποσό των € 2.878,41.
2.14.- «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.», με Κ.Α. 30/6021.001, με το ποσό των €
10.000,00.
2.15. «Αποδοχές εκτάκτων», με Κ.Α. 30/6041.001, με το ποσό των € 4.000,00.
2.16. «Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων», με Κ.Α. 30/6052, με το ποσό των €
3.000,00.
2.17. «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων», με Κ.Α. 30/6054, με το ποσό των €
1.200,00.
2.18. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», με Κ.Α. 30/6264, με το ποσό
των € 80,00.

2.19 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με Κ.Α. 30/6671, με το ποσό των €
3.000,00.
2.20. «Συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου», με Κ.Α. 30/6262.002, με το ποσό των
€ 1.500,00.
2.21 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Διεύθυνσης Καθαριότητας», με Κ.Α.
30/6641, με το ποσό των € 7.400,00.
2.22. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και τις εορταστικές
εκδηλώσεις Χριστουγέννων», με το ποσό των € 5.000,00.
2.23 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», με Κ.Α. 10/7131, με το ποσό των €
21.900,00.
2.24 «Συντήρηση σχολικών κτηρίων», με Κ.Α. 30/7331.002, με το ποσό των €
72.000,00.
3.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Κατασκευή
γέφυρας Αφών Κούσιου», με Κ.Α. 30/7323.016, με το ποσό των € 655.000,00.
4.- Μείωση της εγκεκριμένης πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», με Κ.Α.
30/6641 κατά € 13.000,00.
5.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω επενδύσεων:
5.1. «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς», με Κ.Α.
20/7335.007 κατά € 3.000,00.
5.2. «Προμήθεια ηχοπετασμάτων για σύστημα κλιματισμού», με Κ.Α. 30/7326.039
κατά € 1.500,00.
5.3. «Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών», με Κ.Α. 30/7326.039 κατά €
1.900,00.
5.4.Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.», με Κ.Α. 30/7135.003 κατά € 1.700,00.
5.5. «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς», με Κ.Α.
20/7335.007 κατά € 1.400,00.
5.6. «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ», με Κ.Α. 20/7325.002 κατά
€ 10.500,00.
5.7. «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συντριβανιών
Βέροιας», με Κ.Α. 20/7335.008 κατά € 6.900,00.
5.8. «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ», με Κ.Α. 20/7325.002 κατά
€ 4.500,00.
5.9. «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού φωτεινών σηματοδοτών», με Κ.Α.
20/7335.003 κατά € 3.000,00.
5.10. «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ», με Κ.Α. 20/7135.002
κατά € 500,00.
5.11. «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού για μετατοπίσεις στύλων», με Κ.Α.
20/7325.001 κατά € 6.350,00.
5.12. «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και τοπ. διαμερισμάτων (έργα
υποδομής εορταστικού φωτισμού)», με Κ.Α. 20/7325.003 κατά € 4.150,00.
5.13. «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», με Κ.Α. 30/7331.003 κατά €
5.000,00.
5.14. «Κρασπέδωση οδών στα Τ.Δ. Άμμου και Αγ. Βαρβάρας», με Κ.Α. 30/7323.017
κατά € 10.000,00.
5.15. «Προμήθεια γραμματοθυρίων Κομνηνίου», με Κ.Α. 30/7326.043 κατά €
3.000,00.
5.16. «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου & Ράχης», με
Κ.Α. 30/7326.045 κατά € 5.000,00.

5.17 «Προμήθεια δύο μοτοσυκλετών για τη Δημοτική Αστυνομία», με Κ.Α.
50/7132.001 κατά € 7.000,00.
5.18 «Ανακατασκευή υπαιθρίων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού», με Κ.Α.
20/7335.006 κατά € 8.000,00.
5.19 «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου», με Κ.Α. 30/7321.011 κατά €
20.000,00.
5.20 «Προμήθεια αναμεταδότη περιοχής Γεωργιανών», με Κ.Α. 30/7326.039 κατά €
1.900,00.
5.21 «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.», με Κ.Α. 20/7135.004 κατά €
1.700,00.
5.22 «Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς», με Κ.Α.
20/7335.007 κατά € 1.400,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.- Ενίσχυση
των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω
λειτουργικών δαπανών:
1.1 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με Κ.Α. 20/6671, με το ποσό των €
33.000,00.
1.2. «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με Κ.Α.
20/6422, με το ποσό των € 1.000,00.
1.3. «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων
χώρων της παραγωγικής διαδικασίας», με Κ.Α. 20/6211, με το ποσό των € 90.000,00.
1.4. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου», με Κ.Α.
35/6052, με το ποσό των € 337,00.
1.5. «Λοιπές δαπάνες», με Κ.Α. 20/6277, με το ποσό των € 75,90.
1.6. «Λοιπές δαπάνες», με Κ.Α. 20/6277.001, με το ποσό των € 77,00.
1.7. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 35/6021.002, με το ποσό των € 700,00.
1.8. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 20/6011.002, με το ποσό των € 30.000,00.
1.9. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 20/6011.002, με το ποσό των € 30.000,00.
1.10. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 35/6011.002, με το ποσό των € 6.000,00.
1.11. «¨Εξοδα κίνησης», με Κ.Α. 35/6011.002, με το ποσό των € 5.000,00.
1.12. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 20/6041.002, με το ποσό των € 4.000,00.
1.13. «Έξοδα κίνησης Ι.Δ.Α.Χ.», με Κ.Α. 35/6021.002, με το ποσό των 100,00.
1.14. «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με Κ.Α.
20/6422, με το ποσό των € 800,00.
1.15. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με Κ.Α. 35/6021.01, με το ποσό των € 516,70.
1.16. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου», με Κ.Α.
35/6052, με το ποσό των € 351,04.
1.17. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με Κ.Α. 20/6011.001, με το ποσό των € 64.883,50.
1.18. «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.», με Κ.Α. 35/6021.001, με το ποσό των €
2.100,00.
1.19. «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων», με Κ.Α. 35/6052, με το ποσό των € 400,00.
1.20. «Τακτικές αποδοχές», με Κ.Α. 20/6011.001, με το ποσό των € 1.447,00.
2.- Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω λειτουργικών
δαπανών:
2.1. «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», με Κ.Α.
20/6641 κατά € 13.196,00.

2.2. «Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας», με Κ.Α.
00/6736.002 κατά € 17.000,00.
2.3. «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με Κ.Α. 20/6263 κατά €
21.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1.- Ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω
λειτουργικών δαπανών:
1.1. «Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, Αντιδημάρχου και
Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου», με Κ.Α. 00/6121, με το ποσό των € 20.000,00.
1.2. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)», με Κ.Α. 10/6011.001, με το ποσό των € 16.000,00.
1.3. «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 Κ.Δ.Κ.), με
Κ.Α. 00/6122, με το ποσό των € 889,50.
1.4. «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 Κ.Δ.Κ.), με
Κ.Α. 00/6122, με το ποσό των € 6.125,00.
1.5. «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 Κ.Δ.Κ.), με
Κ.Α. 00/6122, με το ποσό των € 3.360,00.
1.6. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 10/6021.002, με το ποσό των € 20.000,00.
1.7. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 10/6041.002, με το ποσό των € 2.000,00.
1.7α. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 10/6011.002, με το ποσό των € 20.000,00.
1.7β. «Έξοδα κίνησης», με Κ.Α. 10/6011.002, με το ποσό των € 20.000,00.
1.7γ. «Έξοδα κίνησης εκτάκτων», με Κ.Α. 10/6041.002, με το ποσό των 2.000,00.
1.7δ. «Έξοδα κίνησης Ι.Δ.Α.Χ.», με Κ.Α. 10/6021.002, με το ποσό των 5.000,00.
1.8. «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με Κ.Α.
10/6422, με το ποσό των € 1.000,00.
1.9. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)», με Κ.Α. 10/6021.001, με το ποσό των € 6.288,31.
1.10. «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με Κ.Α. 10/6021.001, με το ποσό των € 2.636,30.
1.11. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου», με Κ.Α.
10/6052, με το ποσό των € 6.050,98.
1.12. «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», με Κ.Α. 10/6012, με το ποσό των € 512,63.
1.13. «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», με Κ.Α. 10/6012, με το ποσό των € 500,00.
1.14. «Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ.», με Κ.Α. 10/6021.001, με το ποσό των €
43.500,00.
1.15. «Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων», με Κ.Α. 10.6052, με το ποσό των €
12.500,00.
1.16. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», με Κ.Α. 10/6634, με το
ποσό των € 1.600,00.
1.17. «Απόδοση στον ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. Θ. Ζωγιοπούλου», με Κ.Α. 00/6712.002, με το
ποσό των € 10.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY
1.- Εγγραφή στο πρόγραμμα επενδύσεων της δράσης «Προμήθεια
επιδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων», με Κ.Α. 30/7133.001 και ποσό € 15.000,00.

2.- Ενίσχυση της εγκεκριμένης πίστωσης της επένδυσης «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και τις εορταστικές εκδηλώσεις των
Χριστουγέννων», με Κ.Α. 20/7135.006, με το ποσό των € 5.000,00.
2.1.
3.- Ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω
λειτουργικών δαπανών:
3.1. «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες», με Κ.Α. 00/6515, με το
ποσό των € 620,30.
3.2. «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών», με Κ.Α. 00/6494, με το
ποσό των € 1.000,00.
3.3. «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ», με Κ.Α. 00/6056.001, με το ποσό των €
20.439,94.
3.4. «Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ.», με Κ.Α. 00/6056.002, με το ποσό των €
6.813,31.
3.5. «Κινητή τηλεφωνία», με Κ.Α. 00/6223, με το ποσό των € 2.000,00.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενίσχυση των εγκεκριμένων πιστώσεων των παρακάτω λειτουργικών
δαπανών:
1.- «Εξοδα κίνησης», με Κ.Α. 50/6011.002, με το ποσό των € 7.000,00.
2.- «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)», με Κ.Α. 50/6011.001, με το ποσό των € 9.879,03.
3.- «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», με Κ.Α.
50/6051, με το ποσό των € 1.518,67.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 815 / 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.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-11-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

