ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 822/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης
προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου έτους 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
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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 το από 2-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Οικονομικών & Ανάπτυξης Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009
περιλαμβάνονται οι πιστώσεις: α)»Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με
Κ.Α.20/6671 ποσού 78.000,00€, β) «Συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου» με Κ.Α.
30/6262.002 ποσού 15.000,00€ και γ) «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων» με Κ.Α. 30/6263 ποσού 20.000,00€ οι οποίες δεν επαρκούν μέχρι το τέλος
του έτους και κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται η δημιουργία νέων πιστώσεων: α)Λόγω
βλάβης στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες απαιτείται η αλλαγή συμπιεστών,
ηλεκτρονικών καρτών και χειριστηρίων και β) Λόγω ηλεκτροδότησης της
εγκατάστασης παγοδρομίου στην πλατεία Ωρολογίου και για την προμήθεια
μικροϋλικών για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει την τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού ως εξής:
Α.Στο σκέλος των εξόδων πρώτον μεταφέρει μέσω αποθεματικού ποσό
39.000,00 € από: 1)τους Κ.Α.: 006736.002 «Συμμετοχή στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας» ποσό 12.000,00€, 20/6263 «Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων» ποσό 21.000,00€ και ενισχύει τον Κ.Α.20/6671
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 33.000,00€, 2)τον Κ.Α. 30/6641
«Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσό 1.000,00€
και ενισχύει ισόποσα τον Κ.Α. 30/6262.002 «Συντήρηση κλιματιστικών
Δημαρχείου», 3)τον Κ.Α. 006736.002 «Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
υλικών συσκευασία» ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον Κ.Α. 30/6263
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και δεύτερον μεταφέρει μέσω
αποθεματικού 1)από τον Κ.Α. 20/6641 «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την
κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσό 13.196,00€ και από τον 30/6641 «Προμήθεια
καυσίμων λιπαντικών» ποσό 6.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.
30/6673.001 «Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα κλιματισμού λόγω βλάβης»
με ποσό 19.196,00€, 2) από τον Κ.Α. 30/6641 «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για
την κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με
Κ.Α. 20/7135.006 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και τις
εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων» με ποσό 10.000,00€.
Β.Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2009 για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την εγγραφή νέων
έργων και την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ως και αυτές
του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων:
1.- Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α.9111) συνολικό ποσό €
68.196,00 από τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 00/6736.002 και τίτλο «Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών
συσκευασίας» ποσό € 17.000,00.
- Με Κ.Α. 20/6263 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» ποσό €
21.000,00.
- Με Κ.Α. 30/6641 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων» ποσό € 17.000,00.
- Με Κ.Α. 20/6641 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων» ποσό € 13.196,00.
2.- Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 20/6671 και τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με ποσό €
33.000,00.
- Με Κ.Α. 30/6262.002 και τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου», με ποσό
€ 1.000,00.
- Με Κ.Α. 30/6263 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με
ποσό € 5.000,00.
3.- Δημιουργεί τις παρακάτω νέες πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 30/6673.001 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα
κλιματισμού λόγω βλάβης», με ποσό € 19.196,00.
- Με Κ.Α. 20/7135.006 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το
παγοδρόμιο και τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων», με ποσό € 10.000,00.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο κεφάλαιο 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΙΣΜΟΥ γράφει νέο
έργο με α/α 34 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και
τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων», με ποσό € 10.000,00.
Γ)Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 822 / 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
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Δ.
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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 12-1-2010
Η Δήμαρχος

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

