ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 512/2001
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού
Δήμου έτους 2001.
Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 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 13-9-2001
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 25 μέλη.
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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
503/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 509/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Μ.
Σουμελίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 511/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2001 στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 051.1 «Τακτική οικονομική ενίσχυση
από τον κρατικό προϋπολογισμό» προβλέφθηκε πίστωση 1.000.000.000 δρχ.
(2.934.702,86 Ε).
Σύμφωνα με την αριθ. 9995/21-3-2001 ΚΥΑ σχετικά με την διαδικασία και τα
κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ, η τακτική επιχορήγηση έτους 2001 προβλέπεται να
ανέλθει στο ποσό του 1.053.000.000 δρχ. (3.090.242,11 Ε).
Επίσης με την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001 στο
σκέλος των εξόδων σε διάφορους Κ.Α. παρατηρούνται υπερβάσεις και είναι ανάγκη
να ενισχυθούν:
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού έτους 2001 ως εξής:
Α.-Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 051.1 «Τακτική
οικονομική ενίσχυση» με ποσό 53.000.00 δρχ. (155.539,25 Ε) και μεταφέρει ισόποση
πίστωση στο Αποθεματικό Κεφάλαιο 511.1.
Β.-Στο σκέλος των εξόδων: Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 511.1
ποσό 45.000.000 δρχ. (132.061,63 Ε),και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις:
1)Κ.Α. 061.2 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού με
ποσό δρχ. 5.000.000 (14.673,51 Ε).
2) Κ.Α.062.1 «Διαφημίσεις – δημοσιεύσεις» με ποσό δρχ. 5.000.000
(14.673,51 Ε).
3) Κ.Α. 071.2 «Δικαστικά έξοδα» με ποσό δρχ. 2.000.000 (5.869,06 Ε).
4) Κ.Α. 05/121.1ε «Μίσθωμα γραφείου 12ης Συνοικίας» με ποσό δρχ. 500.000
(1.467,35 Ε).
5) Κ.Α. 05/141.2 «Προμήθεια γραφικής ύλης» με ποσό δρχ. 8.000.000
(23.477,62 Ε).
6) Κ.Α. 05/143.5 «Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού» με ποσό δρχ.
2.000.000 (5.869,06 Ε).
7) Κ.Α. 05/146.3 «Προμήθεια φωτογραφικού φωτοτυπικού υλικού» με ποσό
δρχ. 3.000.000 (8.804,11 Ε).
8) Κ.Α. 212.9ζ «Συμμετοχή στην Προγραμματική σύμβαση ΔΕΤΟΠΟΚΑ»
με ποσό δρχ. 10.500.000 (30.814,38 Ε).
9) Κ.Α. 212.9ιβ «Επιχορήγηση ΔΕΤΟΠΟΚΑ για πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με ποσό δρχ. 9.000.000 (26.412,33 Ε).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :1)Ενώ είχαμε προβλέψει 1 δις, τώρα με τα στοιχεία που έχει
η υπηρεσία, θα ανέλθει σε 1,053 δις. Αρα πρέπει να καλύψει τα 53 εκ., και να τα
κατανέμει σε διάφορους Κ.Α. μεταξύ αυτών είναι και η συμμετοχή στην
προγραμματική σύμβαση της ΔΕΤΟΟΚΑ. Γιατί; Δεν επαρκεί το ποσό που είχαμε
γράψει αρχικά και το ενισχύουμε με άλλα 10,5 εκ; Για ποιό σκοπό; 2)Γιατί
επιχορηγούμε τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», με 9 εκ; Τα
χρήματα αυτά δεν έρχονται από το Υπουργείο; Τα καλύπτει ο Δήμος:
Δήμαρχος :1)Η επιχορήγηση της ΔΕΤΟΠΟΚΑ γίνεται διότι πρέπει να
καλύψουμε ένα ποσό που αφορά το ΦΠΑ σε σχέση με τις επενδυτικές δαπάνες που

γίνονται από το πρόγραμμα του ΤΣΑ (αγορά εξοπλισμού, διαμόρφωση
εγκαταστάσεων κλπ.).
2)Ενισχύεται ο κωδικός του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», επειδή τα
χρήματα για το πρόγραμμα αυτό τα έχουν ενσωματώσει στην τακτική οικονομική
επιχορήγηση.
Σκουμπόπουλος :Για τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ, όσα χρήματα και να δώσουμε αξίζουν,
γιατί παράγει πολιτισμό.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Κ.
Κόλβατζη.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001 για την
ενίσχυση πιστώσεων.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 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 Ομόφωνα
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
1. Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 051.1 «Τακτική
οικονομική ενίσχυση» με ποσό δρχ. 53.000.000 (155.539,25 ευρώ) και
μεταφέρει ισόποση πίστωση στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (511.1).
2. Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (511.1)
ποσό δρχ. 45.000.000 (132.061,63 ευρώ) και ενισχύει τις παρακάτω
πιστώσεις:
α) Κ.Α. 061.2 «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού με ποσό
δρχ. 5.000.000 (14.673,51 ευρώ).
β) Κ.Α. 062.1 «Διαφημίσεις – δημοσιεύσεις» με ποσό δρχ. 5.000.000 (14.673,51
ευρώ).
γ) Κ.Α. 071.2 «Δικαστικά έξοδα» με ποσό δρχ. 2.000.000 (5.869,06 ευρώ).
δ) Κ.Α. 05/121.1ε «Μίσθωμα γραφείου 12ης Συνοικίας» με ποσό δρχ. 500.000
(1.467,35 ευρώ).
ε) Κ.Α. 05/141.2 «Προμήθεια γραφικής ύλης» με ποσό δρχ. 8.000.000 (23.477,62
ευρώ).
στ) Κ.Α. 05/143.5 «Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού» με ποσό δρχ.
2.000.000 (5.869,06 ευρώ).
ζ) Κ.Α. 05/146.3 «Προμήθεια φωτογραφικού, φωτοτυπικού υλικού» με ποσό δρχ.
3.000.000 (8.804,11 ευρώ).
η) Κ.Α. 212.9ζ «Συμμετοχή στην Προγραμματική σύμβαση ΔΕΤΟΠΟΚΑ» με ποσό
δρχ. 10.500.000 (30.814,38 ευρώ).
θ) Κ.Α. 212.9ιβ «Επιχορήγηση ΔΕΤΟΠΟΚΑ για πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ» με ποσό δρχ. 9.000.000 (26.412,33 ευρώ).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 512/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27-9-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
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