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Αρ. απόφ. 575/2016
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
Σήμερα 31 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 27-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης, 13) Γ.
Κάκαρης,
14)Μ.
Παπαϊωάννου,
15)Ι.Χειμώνας,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21)Ι.Κυρατλίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24)Ζ.Πατσίκας, 25) Α.
Καγκελίδης,
26)Γ.Γουλτίδης,
27)Ι.Παπαγιάννης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Α.Μαρκούλης,
31)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ. Κούτρας, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Π.Παπαδίνα,
Α.Αποστολόπουλος, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας,
Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ.
Λ.Ακριβόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 575/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας, Μ.Σουμελίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Α.Καγκελίδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ.
Μ.Σουμελίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Χειμώνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 591/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 603/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 607/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 476/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Ι) Την αναμόρφωση (16η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 9.617,16€
από τον ΚΑ:30.7333.015 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος» και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) ΚΑ:64.7341.002 «Ολοκληρωμένο σχέδιο
αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)»
με ποσό 7.783,23€ & 2)
ΚΑ:64.7341.003 «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και
Εθνικής Αμύνης» με ποσό 1.833,93€ από έσοδα ΣΑΤΑ.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:35.6993.001 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού» με ποσό 3.000,00€ από Ίδια Εσοδα.
Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει ποσό 57.000,00€: 1) Από το Αποθεματικό
Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 27.000,00€ & 2) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό
30.000,00€ από τον ΚΑ:20.7131.001 «Προμήθεια καλαθοφόρου μηχανήματος αρθρωτού τύπου»
και ενισχύει τους Κ.Α.: 1) ΚΑ:20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με 42.000,00€
& 2) ΚΑ:20.20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με 15.000,00€ από Ίδια
Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 20.000€ από
τους Κ.Α.: 1) ΚΑ:20.6231.003 «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» ποσό 10.000,00€
& 2) ΚΑ:20.6412.002 «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)» ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με
ΚΑ:20.6412.006 «Μεταφορά και διάθεση ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων» με ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 3.670,00€
από έσοδα ΣΑΤΑ από τον ΚΑ:30.7333.015 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά
και Μακεδονίδος» και ενισχύει τον ΚΑ:30.7321.002 «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α'
στάθμης Δημοτικής αγοράς» με το ποσό των 3.670,00€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Η πρώτη ερώτηση και ίσως κοινή για όλα τα θέματα, γιατί βλέπω
μεταφορές από κάποιον κωδικό σε κάποιον άλλο.
Θα ξεκινήσω από την α΄παράγραφο, το ποσό αυτό θα επηρεάσει καθόλου τη συντήρηση
οδών στις τέσσερις δημοτικές ενότητες;
Από ότι γνωρίζω ένα καλαθοφόρο όχημα υπάρχει στη διάθεση του δήμου. Βλέπω εδώ ότι
υπάρχει προμήθεια για ένα δεύτερο, ξέρω όμως ότι χρειάζεται ένα ακόμα από αυτά που έχει, γιατί
από την επαφή με τους υπαλλήλους και από ότι αντιλαμβάνομαι με τον κόσμο που μιλάμε,
καθυστερούν πολλές φορές οι αλλαγές λαμπών σε στύλους λόγω του ότι δεν υπάρχουν τα
απαραίτητα οχήματα. Θα προχωρήσει η προμήθεια αυτή, ή η μεταφορά στους δύο αυτούς Κ.Α.,
ανταλλακτικά και συντήρηση θα επηρεάσει αυτή την προμήθεια;
Όσον αφορά την γ΄παράγραφο, τα ογκώδη απόβλητα που είναι χαρακτηρισμένος έτσι και
ο κωδικός, από πού προέρχονται;
Καγκελίδης: Ήθελα να κάνω μια αναφορά εκτός αυτού του θέματος, θα πω ότι εκ μέρους
του τοπικού διαμερίσματος της Πατρίδος ότι ακόμα από τότε που υπήρχαν οι κοινότητες είχε να
κλειστεί λακκούβα.
Να πω μπράβο στον Δήμαρχο όταν τέθηκε το θέμα, ήδη έμειναν κάποιες μικρές πιστεύω
να ολοκληρωθούν και αυτές. Ότι είναι θετικό το αναφέρουμε.
Όσον αφορά την αναμόρφωση, θέλω να πω ναι σε όλα εκτός του γ΄ κ.Παπαδόπουλε.
Έχουμε πει κατ’ επανάληψη και στην προηγουμένη θητεία να κάνουμε κάποια μείωση και να
διαχειριστούμε καλύτερα, να μειώσουμε λίγο τα έξοδα όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τις
επισκευές. Εδώ βλέπω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο κόστος από ότι είχαμε πριν από 3 χρόνια.

ΑΔΑ: 6ΠΩΛΩ9Ο-ΙΨΟ
Τι συμβαίνει κ.Παπαδόπουλε; Ο στόλος γερνάει; Να σταματήσουμε και κάποιους στόλους που
λειτουργούν και ο κάθε υπάλληλος έχει από ένα αυτοκίνητο, μείωση αυτοκινήτων να κάνουμε
κ.Παπαδόπουλε και να διαλέγουμε καλύτερα συνεργεία και να κάνουν καλύτερη συντήρηση. Μη
μου λέτε εμένα, τα παρακολούθησα και τα παρακολουθώ.
Παπαδόπουλος: Για τα αυτοκίνητα, ο στόλος που τρώει τα χρήματα που έχει τα
μεγαλύτερα έξοδα είναι ο στόλος των απορριματοφόρων και των οχημάτων που ασχολούνται με
την καθαριότητα. Αυτό είναι το 95% των εξόδων μας και είναι εκεί γιατί αυτά τα αυτοκίνητα
δουλεύουν συνεχώς, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες.
Ο στόλος είναι γερασμένος, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γίνονται κάποιες
προσπάθειες, δυστυχώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, ούτε υπάρχει και κάτι στον
ορίζοντα. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να
ξεκινήσει κάποια μικρή διαδικασία, δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει αυτός ο
στόλος σιγά-σιγά να αρχίσει να ανανεώνεται, έχει χρόνια να αγοραστεί απορριμματοφόρο και
κυρίως εκεί είναι το πρόβλημα.
Όσον αφορά αυτό που λέει ο κ.Καγκελίδης για τη μείωση του στόλου, έχει μειωθεί πάρα
πολύ ο στόλος. Ότι αυτοκίνητο ήταν σχεδόν σε αχρηστία κι η λειτουργία ήταν πολύ δαπανηρή
έχει σταματήσει. Τα αυτοκίνητα που αναφέρθηκαν είναι τα μικρά αυτοκίνητα, τα οποία
κυκλοφορούν συνεχώς και το κόστος δεν είναι ούτε το 5% του συνόλου, διότι για αυτά είναι πολύ
μικρή η συντήρησή τους, γίνεται απλή συντήρηση, δεν έχουν βλάβες.
Επίσης, τα συνεργεία που χρησιμοποιούν πάρα πολλά είναι απλωμένα και γίνεται και
έλεγχος από τον προϊστάμενο στο μέτρο του δυνατού.
Όσον αφορά το καλαθοφόρο όχημα, αυτή τη στιγμή από μία συγκυρία θα έχουμε, θα
συνεχίσει να υπάρχει ένας χειριστής και μοναδικός και το να αγοραστεί ένα ακόμη καλαθοφόρο
είναι μεν χρήσιμο αλλά δεν είναι της ώρας. Σίγουρα οι υπηρεσίες θα ήθελαν σε αντίθεση αυτού
που είπε ο κ.Καγκελίδης να υπάρχουν αραγμένα τα αυτοκίνητα εκεί και να περιμένουν; Για να
δούμε αν θα χρειαστεί η τεχνική υπηρεσία, αν θα χρειαστεί η υπηρεσία Πρασίνου ένα
καλαθοφόρο για να κάνει μια δράση συγκεκριμένη, ή ώστε να μειωθεί ο χρόνος παρέμβασης με
την αλλαγή των λαμπτήρων;
Σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να ξέρουμε ότι άλλο είναι η διαχείριση του στόλου και άλλο
το τι ζητάει η κάθε διεύθυνση, κάθε υπάλληλος. Κάθε υπάλληλος μπορεί να θέλει ένα αυτοκίνητο
να τον περιμένει κάθε μέρα. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και σίγουρα σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες υπάρχει μια καλή διαχείριση. Εφόσον υπάρξει του χρόνου η δυνατότητα, θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προμήθεια ενός μικρού καλαθοφόρου οχήματος αποκλειστικά
για λάμπες και αποκλειστικά για κάποιους συγκεκριμένους χώρους που θα είναι εύκολη η
πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται χειριστής. Στο συγκεκριμένο καλαθοφόρο όχημα που έχουμε
χρειάζεται χειριστής κι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας και νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Τα ογκώδη απορρίμματα και τα αδρανή υλικά προέρχονται από την περισυλλογή που
γίνεται δίπλα από τους κάδους ή από πολίτες όταν μας ειδοποιούν να παραλάβουμε ένα καναπέ,
κάποιο κομμάτι από μία κουζίνα, να παραλάβουμε 3-4 τσουβαλάκια από κάποιους κάδους, γιατί
δεν μπορεί να τα μαζέψει το απορριμματοφόρο και από διάφορες εργασίες που πιθανόν να κάνουν
συνεργεία του δήμου. Αυτά είναι τα ογκώδη απορρίμματα που υπάρχουν στο δήμο και πρέπει να
τα διαχειριστούμε με το σωστό τρόπο και γι αυτό υπάρχουν και αυτές οι δαπάνες.
Λαζαρίδης: Για την α΄ παράγραφο να πω ότι η αναμόρφωση που προτείνεται δεν θα θίξει
το έργο συντήρησης οδών Δ.Ε.Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος γιατί προέρχεται
από το υπόλοιπο αυτού του έργου, από την έκπτωση δηλαδή.
Μελιόπουλος: Φυσικά και δεν έχω σκοπό επ’ ουδενί να θίξω και να αμφισβητήσω τα
λεγόμενα των αντιδημάρχων, πρέπει όμως να σημειώσω δυο πράγματα. Προφανώς «πενίας
τέχνας κατεργάζεται» είναι η μεταφορά των κωδικών και μην το πάρετε στραβά.
Το θέμα ως «Λαϊκή Συσπείρωση» το έχουμε αναδείξει πολλές φορές γι’ αυτή την πενία
στους δήμους. Εμάς μας βάζετε να διαλέξουμε ή το ένα έργο ή το άλλο. Γι’ αυτόν τον λόγο εγώ
θα ψηφίσω λευκό, δεν θα διαλέξω κάτι, θεωρώ ότι όλα πρέπει να γίνουν.
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Θα ψηφίσω το α΄ και το β΄, δίνω βάση στα λεγόμενα του κ.Λαζαρίδη και το θεωρώ το
ποσό μικρό και ενδεχομένως να μην θίξει τη συντήρηση των οδών, το έργο για τις δημοτικές
ενότητες. Δεν θα ψηφίσω το γ΄, θεωρώ ότι ένα καλαθοφόρο όχημα είναι απαραίτητο, το λένε και
οι υπάλληλοι και πρέπει να φροντίσουμε να προσληφθεί και ο αντίστοιχος χειριστής.
Όσο γι’ αυτό που είπατε κ.Παπαδόπουλε ότι είναι γερασμένος ο στόλος, οι εργαζόμενοι,
επιδρά και σε αυτούς άμεσα, πέρα από τι έργο μπορούν να παρέχουν για τις εργασιακές τους
συνθήκες, πρέπει να αντικατασταθεί ο στόλος, το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το κόστος; Θα το
πληρώσουν οι δημότες με δεδομένο ότι η καθαριότητα είναι ανταποδοτική; Θα διεκδικήσουμε
από κωδικούς του κρατικού προϋπολογισμού να αντικατασταθεί αυτός ο στόλος ο γερασμένος;
Στο γ΄ θα ψηφίσω λευκό όπως και στο δ΄ και στο ε΄.
Καγκελίδης: Πρόεδρε αν πάρουμε τους προϋπολογισμούς και τα δεδομένα τα οποία
υπάρχουν λίγο περίεργο είναι όταν ακούς ότι είναι γερασμένα τα αυτοκίνητα και ας πούμε στο
2016 θα είναι οι συντηρήσεις περισσότερες και το 2017 να είναι το ποσό λιγότερο και στα
ανταλλακτικά να συμβαίνει το αντίθετο, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Βλέπω ένα προϋπολογισμό
και λέμε ότι γερνάνε τα αυτοκίνητα και το ποσό αυτό να ανεβαίνει, έχουν αλληλουχία αυτά. Δεν
μπορεί τα ανταλλακτικά η συντήρηση σε ένα γερασμένο αυτοκίνητο να «παίζουν» διαφορετικά,
θέλει μια προσοχή από τις υπηρεσίες κ.Παπαδόπουλε, δεν φταίτε εσείς, οι υπηρεσίες βάζουν και
σου λέει δε βαριέσαι, ερχόμαστε κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού, να μεταφέρουμε αυτό
το κονδύλιο, μεταφέρουμε το άλλο, θέλει μια προσοχή να καθίσουμε να τα βλέπουμε, είναι λεπτά
θέματα αλλά να τα δει κάποιος με λεπτότητα.
Σε αυτό που λέτε εσείς έχετε δίκιο, αλλά δεν συμβαδίζουν αυτά τα ποσά το 2016 με το
2017 που είναι στον προϋπολογισμό. Τώρα τα είδα, δεν κάθισα να μελετήσω και ανατρέπεται η
θεωρία σας. Ναι σε όλα εκτός της γ΄ παραγράφου, που θα δώσω λευκή ψήφο.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Μαρκούλης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος για τις γ΄, δ΄, ε΄ παραγράφους
της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Καγκελίδης για την γ΄
παράγραφο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 476/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης του
Δήμου έτους 2016, για την εγγραφή και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 207 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».
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 4
του Π.Δ. 185/2007.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Ι) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:9111) ποσό
9.617,16€ από τον ΚΑ:30.7333.015 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά και Μακεδονίδος» και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 64.7341.002 και τίτλο
«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» με ποσό
7.783,23€ και 2) 64.7341.003 και τίτλο «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των
οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης» με ποσό 1.833,93€ από έσοδα ΣΑΤΑ.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:9111) ποσό
3.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:35.6993.001 και τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού» με ποσό 3.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
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Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει ποσό 57.000,00€: 1) Από το Αποθεματικό
Κεφάλαιο (ΚΑ:9111) ποσό 27.000,00€ και 2) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:9111) ποσό
30.000,00€ από τον ΚΑ:20.7131.001 με τίτλο «Προμήθεια καλαθοφόρου μηχανήματος αρθρωτού
τύπου» και ενισχύει τους Κ.Α.: 1) 20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με
ποσό 42.000,00€ και 2) 20.20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
με ποσό 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:9111) ποσό
20.000€ από τους Κ.Α.: 1) 20.6231.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ»
ποσό 10.000,00€ και 2) 20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)» ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα
πίστωση με ΚΑ:20.6412.006 και τίτλο «Μεταφορά και διάθεση ογκωδών αποβλήτων και
αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων» με ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:9111) ποσό
3.670,00€ από έσοδα ΣΑΤΑ από τον ΚΑ:30.7333.015 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε.
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» και ενισχύει τον ΚΑ:30.7321.002 με τίτλο
«Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής αγοράς» με το ποσό των
3.670,00€.
ΙΙ) Τροποποιεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2016.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 575 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-11-2016
Ο Δήμαρχος
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