ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 827/2009
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

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 έμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, με την λήξη του οικονομικού έτους παρατηρήθηκαν
υπερβάσεις σε διάφορους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2009 και είναι ανάγκη να προβούμε στην λογιστική τακτοποίησή τους.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
του Δήμου Βέροιας έτους 2009 ως εξής:
Α- Στο σκέλος των Εσόδων ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.
1- 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με ποσό 5.128,74€.
2- 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» με ποσό 35.209,74€
3- 4212 «Επιστροφή πάγιας προκαταβολής» με ποσό 1.000,00€
4- 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων» με ποσό
105.071,16€
Β- Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 146.409,64€
Στο σκέλος των Εξόδων:
Α- Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 93.900,00€ από τις
παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.
1- 20/7135.002 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ» ποσό 500,00€
2- 20/7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» ποσό
6.350,00€
3- 20/7325.002 «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ» ποσό
15.000,00€
4- 20/7325.003 «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων
(Εργα υποδομής εορταστικού φωτισμού)» ποσό 4.150,00€
5- 20/7335.003 «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού φωτεινών σηματοδοτών» ποσό
3.000,00€
6- 20/7335.006 «Ανακατασκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού» ποσό
8.000,00€
7- 20/7335.008 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
σιντριβανιών Βέροιας» ποσό 6.900,00€
8- 30/7321.011 «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου» ποσό 20.000,00€
9- 30/7323.017 «Κρασπέδωση οδών στα Τ.Δ. Άμμου και Αγ. Βαρβάρας» ποσό
10.000,00€
11- 30/7326.043 «Προμήθεια γραμματοθυρίδων Κομνηνίου» ποσό 3.000,00€
12- 30/7326.045 «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου»
ποσό 5.000,00€
13- 30/7331.003 «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» ποσό 5.000,00€
14- 50/7132.001 «Προμήθεια δύο (2) μοτοσικλετών για την Δημοτική Αστυνομία»
ποσό 7.000,00€
Β- Μεταφέρει από το Αποθεματικό 9111 ποσό 845.856,64€ και ενισχύει τις
παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α
1- 00/9494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με ποσό
4.604,63€
2- 00/6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 2.568,14€
3- 00/6421 «Ταχυδρομικά τέλη» με ποσό 1.500,00€

4- 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 22.747,06€
5- 00/6122 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» με ποσό
7.451,25€
6- 00/6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» με ποσό 105.071,16€
7- 00/6121 «Εξοδα παράστασης Δημάρχου ,αντιδημάρχων και προέδρου Δ.Σ.» με
ποσό 10.300,00€
8- 00/6134 «Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου» με
ποσό 415.00€
9- 00/6151 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» με
ποσό 3.200,00€
10- 00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με ποσό 3.000,00€
11- 00/6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» με
ποσό 1.357,41€
12- 00/6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» με ποσό 8.600,00€
13- 00/6515 «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες» με ποσό
30,00€
14- 10/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με
ποσό 639,69€
15- 10/6011.002 «'Εξοδα κίνησης» με ποσό 16,49€
16- 10/6021.001 «Τακτικές αποδοχες» με ποσό 42.100,00€
17- 10/6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με ποσό 175,00€
18- 10/6012 «Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 200,00€
19- 10/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου» με
ποσό 300,00€
20- 10/7131 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 21.900,00€
21- 20/6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και
κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με ποσό 66.000,00€
22- 20/6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 2.600,00€
23- 20/6277.001 «Λοιπές δαπάνες» με ποσό 140,00€
24- 20/6162.001 «Έξοδα κτηνιατρικής περίθαλψης των ζώων του Κυνοκομείου» με
ποσό 500,00€
25- 30/7326.040 «Προμήθεια τριών GSM MODEM για τις πινακίδες Τηλεματικής»
με ποσό 0,30€
26- 30/6041.001 «Τακτικές αποδοχες» με ποσό 2.300,00€
27- 30/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού» με ποσό 600,00€
28- 30/6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 4.300,00€
29- 30/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με
ποσό 400,00€
30- 30/7331.002 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με ποσό 72.000,00€ από έσοδα
ΣΑΤΑ
31- 40/7421 «Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως» με ποσό 22.156,92€
32- 80/8242.001 «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της
ΔΕΗ» με ποσό 3.100,00€
33- 45/6012 «Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 170,00€
34- 80/8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με ποσό
433.026,06€
Δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.00/6117.001 «Αμοιβή Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών» με ποσό 2.387,53€ από Ιδια Εσοδα.

Γ- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2009.
Δ- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2009 για τη δημιουργία νέας πίστωσης 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:
1.- Στο σκέλος των εσόδων:
α) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, με Κ.Α.:
- 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με ποσό 5.128,74€.
- 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» με ποσό 35.209,74€.
- 4212 «Επιστροφή πάγιας προκαταβολής» με ποσό 1.000,00€
- 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων» με ποσό
105.071,16€
β) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό 146.409,64€
2.- Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 93.900,00€ από τις
παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.
- 20/7135.002 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ» ποσό 500,00€
- 20/7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» ποσό
6.350,00€
- 20/7325.002 «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη
ΔΕΗ» ποσό
15.000,00€
- 20/7325.003 «Κατασκευή εορταστικού φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων
(Εργα υποδομής εορταστικού φωτισμού)» ποσό 4.150,00€
- 20/7335.003 «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού φωτεινών σηματοδοτών» ποσό
3.000,00€
- 20/7335.006 «Ανακατασκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων δικτύων φωτισμού» ποσό
8.000,00€
- 20/7335.008 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
σιντριβανιών Βέροιας» ποσό 6.900,00€
- 30/7321.011 «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου» ποσό 20.000,00€
- 30/7323.017 «Κρασπέδωση οδών στα Τ.Δ. Άμμου και Αγ. Βαρβάρας» ποσό
10.000,00€
- 30/7326.043 «Προμήθεια γραμματοθυρίδων Κομνηνίου» ποσό 3.000,00€
- 30/7326.045 «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων Τ.Δ. Τριποτάμου»
ποσό 5.000,00€
- 30/7331.003 «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» ποσό 5.000,00€
- 50/7132.001 «Προμήθεια δύο (2) μοτοσικλετών για την Δημοτική Αστυνομία»
ποσό 7.000,00€
β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (9111) ποσό 845.856,64€ και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.:

- 00/9494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με ποσό 4.604,63€
- 00/6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 2.568,14€
- 00/6421 «Ταχυδρομικά τέλη» με ποσό 1.500,00€
- 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 22.747,06€
- 00/6122 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» με ποσό
7.451,25€
- 00/6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» με ποσό 105.071,16€
- 00/6121 «Έξοδα παράστασης Δημάρχου ,αντιδημάρχων και προέδρου Δ.Σ.» με
ποσό 10.300,00€
- 00/6134 «Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου» με ποσό
415.00€
- 00/6151 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών και φόρων» με
ποσό 3.200,00€
- 00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με ποσό 3.000,00€
- 00/6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» με ποσό
1.357,41€
- 00/6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» με ποσό 8.600,00€
- 00/6515 «Αμοιβές και έξοδα τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες» με ποσό 30,00€
- 10/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με ποσό
639,69€
- 10/6011.002 «Έξοδα κίνησης» με ποσό 16,49€
- 10/6021.001 «Τακτικές αποδοχές» με ποσό 42.100,00€
- 10/6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με ποσό 175,00€
- 10/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 200,00€
- 10/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» με
ποσό 300,00€
- 10/7131 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 21.900,00€
- 20/6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με ποσό 66.000,00€
- 20/6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 2.600,00€
- 20/6277.001 «Λοιπές δαπάνες» με ποσό 140,00€
- 20/6162.001 «Έξοδα κτηνιατρικής περίθαλψης των ζώων του Κυνοκομείου» με
ποσό 500,00€
- 30/7326.040 «Προμήθεια τριών GSM MODEM για τις πινακίδες Τηλεματικής» με
ποσό 0,30€
- 30/6041.001 «Τακτικές αποδοχές» με ποσό 2.300,00€
- 30/6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 600,00€
- 30/6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 4.300,00€
- 30/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με ποσό
400,00€
- 30/7331.002 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με ποσό 72.000,00€ από έσοδα ΣΑΤΑ
- 40/7421 «Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως» με ποσό 22.156,92€
- 80/8242.001 «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΕΗ»
με ποσό 3.100,00€
- 45/6012 «Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 170,00€
- 80/8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με ποσό 433.026,06€

γ) Δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.00/6117.001 «Αμοιβή Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών» και ποσό 2.387,53€ από Ίδια Έσοδα.
Γ) Τροποποιεί αντίστοιχα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2009.
Δ) Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 827/ 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 14-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

