ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 464/2001
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού
και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Σήμερα 20 Αυγούστου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 16-8-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Γ. Ουρσουζίδης
Ν. Χαμαλής
Ν. Ουσουλτζόγλου
Σ. Γεωργιάδης
Ι. Τριανταφυλλίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Α. Ταραλάς
Πάρεδροι
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ε. Λευκοπούλου
Γ. Μανακούλης
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
432/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 434/2001
απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση πρακτικού του 19ου θέματος
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Πέτκος, Π.
Πιτούλιας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 456/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Πέτκος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 464/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Πέτκος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 39ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-8-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 3/2001 απόφαση της Κοινής Επιτροπής του
άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, ΔΕΤΕΒ
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και ΔΕΥΑΒ αποφασίσθηκε :
Η ανάληψη από την ΔΕΥΑΒ εκτέλεσης με αυτεπιστασία για λογ/σμό του
Δήμου Βέροιας του έργου με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης
και δεξαμενής άντλησης και μεταφορά νερού στο Δ.Δ.Καστανιάς» προϋπολογισμού
20.000.000 δρχ. που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2001.
Επίσης με την αριθ. 4/2001 απόφαση της παραπάνω Επιτροπής αποφασίσθηκε
η ενίσχυση της ΔΕΤΕΒ «ΗΦΑΣΤΟΣ» στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης
με ποσό 200.000.000 δρχ. για τις παραπάνω υπηρεσίες που πρόσφερε η Επιχείρηση
για λογ/σμό του Δήμου και την κάλυψη της δαπάνης.
 Της ίδιας συμμετοχής του Δήμου στο έργο των Κυψελών Παραδοσιακών
τεχνών που ανέρχεται στο ποσό των 32.000.000 δρχ.
 Για τις επιπλέον εργασίες που έγιναν στις Κυψέλες και οι οποίες δεν
προβλέπονταν στην αρχική μελέτη προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ο
κατάλληλος χώρος για τα άτομα με ειδικές δεξιότητες που ανέρχονται στο
ποσό των 40.000.000 δρχ.
 Για την ίδια συμμετοχή του Δήμου στο έργο του Τριποτάμου που
κατασκευάζεται στα πλαίσια του προγράμματος Leader ΙΙ και που ανέρχεται
στο ποσό των 16.000.000 δρχ.
 Για τις επιπλέον εργασίες που έγιναν στο παραπάνω έργο και οι οποίες δεν
προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
παρέμβαση όπως αυτή έχει εγκριθεί από την επιτροπή αρχιτεκτονικού
ελέγχου ποσό που ανέρχεται σε 31.00.000 δρχ. περίπου.
 Για την απασχόληση του Προσωπικού του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» μέχρι 31-7-01
στον Δήμο στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης ποσό που ανέρχεται
σε 33.000.000 δρχ. περίπου.
 Για την απασχόληση του προσωπικού του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» που θα
απασχοληθεί στον Δήμο στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης ποσό
που θα ανέλθει σε 48.000.000 δρχ. περίπου.
 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
ν΄αποφασίσει για την τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2001 ως εξής:
Α.-Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου 511.1 ποσό 20.000.000 δρχ. από
τον Κ.Α 20/151.9ζ «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης και
δεξαμενής άντλησης και μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Καστανιάς» και ενισχύει την
πίστωση με Κ.Α 212.9θ «Συμμετοχή στην Προγραμματική Σύμβαση με
ΗΦΑΙΣΤΟ και ΔΕΥΑΒ» με ισόποση πίστωση για να διατεθεί στην ΔΕΥΑΒ για
την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Β.-Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου 511.1 ποσό 200.000.000 δρχ. από
τους παρακάτω Κ.Α.
α)032.3 «Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Τακτικού Προσωπικού» ποσό 20.000.000
δρχ.
β)05/111.1 «Αποδοχές Τακτικών υπαλλήλων» ποσό 80.000.000 δρχ.
γ)05/112.1 «Αποδοχές Εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό 7.000.000 δρχ.
δ)05/113.2 «Αποζημίωση για έξοδα κίνησης» ποσό 8.000.000. δρχ.

ε)15/111.1 «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» ποσό 25.000.000 δρχ.
στ)40/112.1 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό 10.00.000 δρχ.
ζ)413.1 «Πληρωμές παρελθόντων οικ. ετών» ποσό 50.000.000 δρχ. και
ενισχύει την πίστωση με Κ.Α 212.9θ «Συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση
με «ΗΦΑΙΣΤΟ» και «ΔΕΥΑΒ» με ισόποση πίστωση για να διατεθεί στην
ΔΕΤΕΒ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Γ.-Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2001.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Δεν συμφωνούμε για την τροπ/ση γιατί δεν συμφωνούμε με
την προγραμματική σύμβαση που έκανε ο Δήμος. Είχαμε διαφωνήσει τότε με τον
ΗΦΑΙΣΤΟ και με την ΔΕΥΑΒ. Ο Δήμος, μ΄ αυτήν την προγραμματική σύμβαση
προσπαθεί να καταστρατηγήσει διατάξεις και για την πρόσληψη προσωπικού και για
την εκτέλεση των έργων του Δήμου.
Δεν μπορεί π.χ. η κοινή επιτροπή που προβλέπεται απ΄αυτήν την
προγραμματική σύμβαση να αναθέτει την εκτέλεση έργου στην ΔΕΥΑΒ.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης,
Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Λ. Τάκης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης.
Προεδρεύων: Ποιοι διαφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Κ.
Κόλβατζη.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2001 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 265 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.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 Κατά Πλειοψηφία
Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
1. Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού κεφαλαίου (511.1) ποσό δρχ. 20.000.000 από τον
Κ.Α. 20/151.9ζ «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης & δεξαμενής
άντλησης και μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Καστανιάς» και ενισχύει την πίστωση με
Κ.Α. 212.9θ «Συμμετοχή στην Προγραμματική Σύμβαση με ΗΦΑΙΣΤΟ & ΔΕΥΑΒ»
με ισόποση πίστωση για να διατεθεί στη ΔΕΥΑΒ για την εκτέλεση του παραπάνω
έργου.
2. Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (511.1) ποσό δρχ. 200.000.000 από
τους παρακάτω Κ.Α.:
α. 032.3 «Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Τακτικού Προσωπικού» ποσό δρχ. 20.000.000.
β. 05/111.1 «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» ποσό δρχ. 80.000.000.
γ. 05/112.1 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό δρχ. 7.000.000.
δ. 05/113.2 «Αποζημίωση για έξοδα κίνησης» ποσό δρχ. 8.000.000.
ε. 15/111.1 «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» ποσό δρχ. 25.000.000.
στ. 40/112.1 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό δρχ. 10.000.000.

ζ. 413.1 «Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών» ποσό δρχ. 50.000.000
και ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 212.9θ «Συμμετοχή στην προγραμματική
σύμβαση με «ΗΦΑΙΣΤΟ» & ΔΕΥΑΒ» με ισόποση πίστωση για να διατεθεί στη
ΔΕΤΕΒ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
Στο κεφάλαιο B΄ ΥΔΡΕΥΣΗ μειώνει την πίστωση του έργου με α/α 18 και με
τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης & δεξαμενής άντλησης και
μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Καστανιάς» κατά 20.000.000 δρχ.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 464/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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