ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 792/2010
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης ετήσιου προγράμματος
δράσης, προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2010.
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2010 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 16-12-2010 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Κ.
Μ.
Γ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος του Δήμου έτους 2010, πολλές πιστώσεις δεν επαρκούν και σε άλλες
περιπτώσεις είναι ανάγκη να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις για την κάλυψη
διαφόρων υποχρεώσεων.
Επίσης με την αρίθμ. 306/477/2-12-2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΚ
εγκρίθηκε έκτακτη συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου μας με το συνολικό
ποσό των 99.200,00€ για το έργο «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του
Γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ»
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
του Δήμου έτους 2010 ως εξής:
Α- Στο σκέλος των Εσόδων ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.
1- 0413 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)» με ποσό 267,00€.
2- 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» με ποσό 93.214,89€.
3- 0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» με ποσό
22.611,00€
4- 0713 «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)» με ποσό 5.804,40€
5- 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» με ποσό 84.958,00€
6- 0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν
2946/2001)» με ποσό 47.206,45€
7- 0129.004 «Έσοδα από μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας» με ποσό 7.000,00€
8- 1214.003 «Επιχορήγηση για πρόγραμμα Νεολαία σε δράση» με ποσό 15,33€
9- 1214.005 «Επιχορήγηση για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων
ζώων» με ποσό 17.785,55€
10- 1322.004 «Επιχορήγηση ΟΣΚ» με ποσό 99.756,08€
11- 1518 «Καταπτώσεις εγγυήσεων» με ποσό 430,00€
12- 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» με ποσό 1.600,00€
13- 1623 «Έσοδα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων» με ποσό 250,00€
14- 2118 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό
123.637,75€
15- 2119 «Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα» με ποσό 3.092,77€
16- 3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό
25.700,00€
17- 3218 «Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό
37.174,48€
18- 3219.001 «Μισθώματα ακινητων» με ποσό 40.894,87€
19- 3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 9.213,09€
20- 3219.005 «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 1.276,90€
21- 3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» με ποσό 1.518,65€
22- 3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό 10.724,05€
23- 3221.006 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό
137.521,79€
24- 4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» με ποσό
161.207,78€

25- 4211 «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής» με ποσό 1.154,02€
Β- Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο 9111 ποσό 934.014,85€
Γ- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο 9111 ποσό
550.889,91€ από τους Κ.Α.
1- 20/7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» ποσό
25.000,00€
2- 30/7326.019 «Κατασκευή Ηρώου Πλατείας Ωρολογίου (πρόταση Βαρώτσου)»
ποσό 60.000,00€
3- 30/7326.030 «Υπερ των παρεκκλησίων του ΙΝ της Υπαπαντής του Χριστού & των
Αγ. Προκοπίου & Παναγίας Χαβιερά» ποσό 10.000,00€
4- 20/7325.002 «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ» ποσό
7.000,00€
5- 30/7326.012 «Διαμόρφωση χώρου αθλητικού πάρκου Τ.Δ. Γεωργιανών» ποσό
2.500,00€
6-30/7411.029 «Δαπάνες για την αρχαιολογική έρευνα στη συμβολή των οδών
Αφροδίτης-Ρωμανίας» ποσό 35.000,00€
7- 10/6011.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 113.001,86€
8- 40/6011.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 17.000,00€
9- 45/6011.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 600,00€
10- 20/6011.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 108.000,00€
11- 80/8117 «Λοιπά έξοδα» ποσό 50.000,00€
12- 80/8122 «Έργα» ποσό 120.000,00€
13- 30/6262.003 «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων « ποσό 1.000,00€
14- 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσό 382,88€
15- 30/7323.032 «Κατασκευή τοιχείου- κρασπέδωση -πλακόστρωση οδού Αμμου Αγίας Βαρβάρας» ποσό 1.861,04€
Δ- Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 9111 ποσό 1.549.589,22€ και:
α) ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α
1- 30/7331.002 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων » με ποσό 65.000,00€.με Ιδια Εσοδα.
2- 30/7331.001 «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων» με ποσό 7.000,00€ με Εσοδα
ΣΑΤΑ.
3- 10/6041.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)¨με ποσό 23.621,00€
4- 10/6041.002 «Έξοδα κίνησης» με ποσό 4.719,14€
5- 10/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού» με ποσό 6052,11€
6- 10/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με
ποσό 1.550,00€
7- 20/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού» με ποσό 10.107,90€
8- 30/6041.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)¨με ποσό 29.056,43€
9- 30/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού» με ποσό 9.060,02€
10- 40/7421 «Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως» με ποσό 195.000,00€
11- 20/6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και
κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με ποσό 100.786,00€
12- 30/6041.002 «'Εξοδα κίνησης» με ποσό 5.905,64€
13- 30/6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 5.000,00€
14- 45/6012 «Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 600,00€

15- 30/7321.006 «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου 1ου
ΕΠΑΛ Βέροιας» με ποσό 99.200,00€ από Εσοδα ΟΣΚ
16- 30/7321.017 «Αντικατάσταση στέγης 3ου & 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
με ποσό 556.08€ από Εσοδα ΟΣΚ
17- 00/6056.001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ» με ποσό 32.500,00€
18- 00/6056.002 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ» με ποσό 14.200,00€
19- 00/6434.003 «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δια βίου μάθηση
LEONARDO DA VINCI» με ποσό 4.735,00€
20- 00/6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» με
ποσό 5.950,00€
21- 00/6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου καθαριότητας» με ποσό 5.000,00€
22- 00/6494 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 400,00€
23- 00/6031.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 11.700,00€
24- 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 11.382,88€
25- 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» με ποσό 1.210,00€
26- 00/6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» με ποσό 2.253,86€
27- 20/6277.001 «Λοιπές δαπάνες» με ποσό 1.000,00€
28- 20/6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
με ποσό 28.000,00€
29- 20/6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 80.000,00€
30- 30/6262.001 «Συντήρηση-επισκευή διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων» με
ποσό 1.000,00€
31- 00/6151 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» με
ποσό 1.237,00€
32- 80/8242.001 «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της
ΔΕΗ» με ποσό 2.977,00€
33- 80/8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με ποσό
481.956,05€
34- 00/6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» με ποσό 2.500,00€
35- 00/6221 «Ταχυδρομικά τέλη» με ποσό 5.770,07€
36- 10/6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με ποσό
1.000,00€
37- 10/7513.002 «Συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας» με ποσό 50.000,00€
38- 20/6041.002 «'Εξοδα κίνησης» με ποσό 2.100,00€
39- 30/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου» με
ποσό 3.300,00€
40- 30/7326.005 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Τ.Δ. Ασωμάτων» με ποσό
1.861,04€
41- 30/7326.006 «Αντικατάσταση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ράχης» με
ποσό 3.045,81€
42- 00/6222 «Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» με ποσό
500,00€
43- 00/6521.001 «Τόκοι δανείων επενδυτικής Τράπεζας» με ποσό 561,31€
44- 35/6021.001 «Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 300,00€
45- 35/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου» με
ποσό 100,00€
β) Δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.
1- 30/7326.035 «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών στο αθλητικό πάρκο Τ.Δ.
Γεωργιανών» με ποσό 2.500,00€ με Εσοδα ΣΑΤΑ.

2- 30/7411.030 «Ερευνα ύπαρξης ζωγραφικού διάκοσμου, μελέτη συντήρησης και
αποκατάστασης τοιχογραφιών κτηρίου δωρεάς Καραναστάση» με ποσό 10.000,00€
από Ιδια Εσοδα.
3- 30/7411.031 «Μελέτη επανάχρησης κτηρίων δωρεάς Χατζίκου» με ποσό
10.000,00€ από Ιδια Εσοδα.
4- 30/7335 .001 «Εργασίες πλακόστρωσης οδού Ιεραρχών» με ποσό 3.000,00€ από
Ιδια Εσοδα.
5- 30/7326.036 «Εργασίες τοποθέτησης μνημείου» με ποσό 10.000,00€ από Ιδια
Εσοδα.
6- 35/7336.012 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς Πανοράματος» με ποσό 10.000,00€ από
Ιδια Εσοδα.
7- 30/7326.037 «Πυρασφάλεια κτηρίου ΚΕΜΑΕΔ» με ποσό 20.000,00€ από Ιδια
Εσοδα.
8- 30/7326.038 «Προμήθεια ξύλινου σπιτιού από τον Δασικό Συν/σμό Καλαμπάκας»
με ποσό 2.000,00€ από Ιδια Εσοδα.
Β- Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2010.
Γ- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης, του
προϋπολογισμού & του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2010 για την
ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων.
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 2010, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των Εσόδων ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)», με
ποσό 267,00€.
- Με Κ.Α. 0441 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)», με
ποσό 93.214,89€.
- Με Κ.Α. 0512 και τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)»,
με ποσό 22.611,00€.
- Με Κ.Α. 0713 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)», με ποσό
5.804,40€.
- Με Κ.Α. 0715 και τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του
ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», με ποσό 84.958,00€
- Με Κ.Α. 0716 και τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών
(άρθρο 16 Ν 2946/2001)», με ποσό 47.206,45€.
- Με Κ.Α. 0129.004 και τίτλο «Έσοδα από μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με ποσό 7.000,00€.
- Με Κ.Α. 1214.003 και τίτλο «Επιχορήγηση για πρόγραμμα Νεολαία σε δράση», με
ποσό 15,33€.
- Με Κ.Α. 1214.005 και τίτλο «Επιχορήγηση για την ίδρυση και λειτουργία
καταφυγίων αδέσποτων ζώων», με ποσό 17.785,55€.
- Με Κ.Α. 1322.004 και τίτλο «Επιχορήγηση ΟΣΚ», με ποσό 99.756,08€.
- Με Κ.Α. 1518 και τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων», με ποσό 430,00€.
- Με Κ.Α. 1519 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», με ποσό
1.600,00€.

- Με Κ.Α. 1623 και τίτλο «Έσοδα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων», με ποσό 250,00€.
- Με Κ.Α. 2118 και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών», με ποσό 123.637,75€.
- Με Κ.Α. 2119 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα», με ποσό 3.092,77€.
- Με Κ.Α. 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών
σχεδίων», με ποσό 25.700,00€.
- Με Κ.Α. 3218 και τίτλο «Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών», με ποσό 37.174,48€.
- Με Κ.Α. 3219.001 και τίτλο «Μισθώματα ακινήτων», με ποσό 40.894,87€.
- Με Κ.Α. 3219.002 και τίτλο «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς», με ποσό 9.213,09€.
- Με Κ.Α. 3219.005 και τίτλο «Μισθώματα λατομείων», με ποσό 1.276,90€.
- Με Κ.Α. 3219.006 και τίτλο «Δικαιώματα βοσκής», με ποσό 1.518,65€.
- Με Κ.Α. 3221.002 και τίτλο «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων», με
ποσό 10.724,05€.
- Με Κ.Α. 3221.006 και τίτλο «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων», με
ποσό 137.521,79€.
- Με Κ.Α. 4131 και τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», με
ποσό 161.207,78€.
- Με Κ.Α. 4211 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής». με ποσό 1.154,02€.
2.- Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό 934.014,85€.
3.- Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α.
9111) συνολικό ποσό 550.889,91€ από τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:
- Με Κ.Α. 20/7325.001 και τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και
μετατοπίσεις στύλων» ποσό 25.000,00€.
- Με Κ.Α. 30/7326.019 και τίτλο «Κατασκευή Ηρώου Πλατείας Ωρολογίου (πρόταση
Βαρώτσου)» ποσό 60.000,00€.
- Με Κ.Α. 30/7326.030 και τίτλο «Υπέρ των παρεκκλησίων του ΙΝ της Υπαπαντής
του Χριστού & των Αγ. Προκοπίου & Παναγίας Χαβιερά» ποσό 10.000,00€.
- Με Κ.Α. 20/7325.002 και τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από τη
ΔΕΗ» ποσό 7.000,00€.
- Με Κ.Α. 30/7326.012 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου αθλητικού πάρκου Τ.Δ.
Γεωργιανών» ποσό 2.500,00€.
6-30/7411.029 και τίτλο «Δαπάνες για την αρχαιολογική έρευνα στη συμβολή των
οδών Αφροδίτης-Ρωμανίας» ποσό 35.000,00€.
- Με Κ.Α. 10/6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 113.001,86€.
- Με Κ.Α. 40/6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 17.000,00€.
- Με Κ.Α. 45/6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 600,00€.
- Με Κ.Α. 20/6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 108.000,00€.
- Με Κ.Α. 80/8117 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» ποσό 50.000,00€.
- Με Κ.Α. 80/8122 και τίτλο «Έργα» ποσό 120.000,00€.
- Με Κ.Α. 30/6262.003 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων « ποσό
1.000,00€
- Με Κ.Α. 00/6433 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσό 382,88€.
- Με Κ.Α. 30/7323.032 και τίτλο «Κατασκευή τοιχείου- κρασπέδωση -πλακόστρωση
οδού Άμμου -Αγίας Βαρβάρας» ποσό 1.861,04€.

4.- Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 9111 ποσό 1.549.589,22€ και:
α) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής:
- Με Κ.Α. 30/7331.002 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων » με ποσό
65.000,00€ με Ίδια Έσοδα.
- Με Κ.Α. 30/7331.001 και τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων» με ποσό
7.000,00€ με Έσοδα ΣΑΤΑ.
- Με Κ.Α. 10/6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)¨με ποσό 23.621,00€.
- Με Κ.Α. 10/6041.002 και τίτλο «Έξοδα κίνησης» με ποσό 4.719,14€.
- Με Κ.Α. 10/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό
6052,11€.
- Με Κ.Α. 10/6422 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων» με ποσό 1.550,00€.
- Με Κ.Α. 20/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό
10.107,90€.
- Με Κ.Α. 30/6041.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα),¨με ποσό 29.056,43€.
9- 30/6054 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσό
9.060,02€.
- Με Κ.Α. 40/7421 και τίτλο «Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως», με ποσό
195.000,00€.
- Με Κ.Α. 20/6211 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με ποσό
100.786,00€.
- Με Κ.Α. 30/6041.002 και τίτλο «'Εξοδα κίνησης», με ποσό 5.905,64€.
- Με Κ.Α. 30/6264 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», με
ποσό 5.000,00€.
- Με Κ.Α. 45/6012 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», με ποσό
600,00€.
- Με Κ.Α. 30/7321.006 και τίτλο «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του
γυμναστηρίου 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας», με ποσό 99.200,00€ από Έσοδα ΟΣΚ.
- Με Κ.Α. 30/7321.017 και τίτλο «Αντικατάσταση στέγης 3ου & 14ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας», με ποσό 556.08€ από Έσοδα ΟΣΚ.
- Με Κ.Α.
00/6056.001 και τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ», με ποσό
32.500,00€.
- Με Κ.Α. 00/6056.002 και τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ», με ποσό 14.200,00€.
- Με Κ.Α. 00/6434.003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δια βίου
μάθηση LEONARDO DA VINCI», με ποσό 4.735,00€.
- Με Κ.Α. 00/6451 και τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα», με ποσό 5.950,00€.
- Με Κ.Α. 00/6721 και τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσμου καθαριότητας», με ποσό
5.000,00€.
- Με Κ.Α. 00/6494 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», με ποσό 400,00€.
- Με Κ.Α. 00/6031.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με ποσό 11.700,00€.
- Με Κ.Α. 00/6434.001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», με ποσό
11.382,88€.
- Με Κ.Α. 00/6441 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις»,
με ποσό 1.210,00€.
- Με Κ.Α. 00/6495 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» με ποσό 2.253,86€.
27- 20/6277.001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες» με ποσό 1.000,00€.

- Με Κ.Α. 20/6641 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων» με ποσό 28.000,00€.
- Με Κ.Α. 20/6671 και τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό
80.000,00€.
- Με Κ.Α. 30/6262.001 και τίτλο «Συντήρηση-επισκευή διαιρούμενων κλιματιστικών
μονάδων» με ποσό 1.000,00€.
- Με Κ.Α. 00/6151 και τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη
τελών και φόρων» με ποσό 1.237,00€.
- Με Κ.Α. 80/8242.001 και τίτλο «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων
μέσω της ΔΕΗ» με ποσό 2.977,00€.
- Με Κ.Α. 80/8511 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»
με ποσό 481.956,05€.
- Με Κ.Α. 00/6053 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» με
ποσό 2.500,00€.
- Με Κ.Α. 00/6221 και τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» με ποσό 5.770,07€.
36- 10/6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με ποσό
1.000,00€.
- Με Κ.Α. 10/7513.002 και τίτλο «Συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας» με ποσό 50.000,00€.
- Με Κ.Α. 20/6041.002 και τίτλο «'Εξοδα κίνησης» με ποσό 2.100,00€.
39- 30/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» με
ποσό 3.300,00€.
- Με Κ.Α. 30/7326.005 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Τ.Δ.
Ασωμάτων» με ποσό 1.861,04€.
- Με Κ.Α. 30/7326.006 και τίτλο «Αντικατάσταση & επέκταση δικτύου ύδρευσης
Δ.Δ. Ράχης» με ποσό 3.045,81€.
- Με Κ.Α. 00/6222 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού» με ποσό 500,00€.
- Με Κ.Α. 00/6521.001 και τίτλο «Τόκοι δανείων επενδυτικής Τράπεζας» με ποσό
561,31€.
- Με Κ.Α. 35/6021.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με ποσό 300,00€.
- Με Κ.Α. 35/6052 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
αορίστου χρόνου», με ποσό 100,00€.
β) Δημιουργεί τις παρακάτω νέες πιστώσεις ως εξής:
- Με Κ.Α. 30/7326.035 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών στο
αθλητικό πάρκο Τ.Δ. Γεωργιανών» με ποσό 2.500,00€ με Εσοδα ΣΑΤΑ.
- Με Κ.Α. 30/7411.030 και τίτλο «Έρευνα ύπαρξης ζωγραφικού διάκοσμου, μελέτη
συντήρησης και αποκατάστασης τοιχογραφιών κτηρίου δωρεάς Καραναστάση» με
ποσό 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
- Με Κ.Α. 30/7411.031 και τίτλο «Μελέτη επανάχρησης κτηρίων δωρεάς Χατζίκου»
με ποσό 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
- Με Κ.Α. 30/7335 .001 και τίτλο «Εργασίες πλακόστρωσης οδού Ιεραρχών» με ποσό
3.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
- Με Κ.Α. 30/7326.036 και τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης μνημείου» με ποσό
10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
- Με Κ.Α. 35/7336.012 και τίτλο «Εξοπλισμός παιδικής χαράς Πανοράματος» με
ποσό 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
- Με Κ.Α. 30/7326.037 και τίτλο «Πυρασφάλεια κτηρίου ΚΕΜΑΕΔ» με ποσό
20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

- Με Κ.Α. 30/7326.038 και τίτλο «Προμήθεια ξύλινου σπιτιού από τον Δασικό
Συν/σμό Καλαμπάκας» με ποσό 2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Β) Τροποποιεί αντίστοιχα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2010.
Γ) Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 792/ 2010
.............................................................................................……….................................
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.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-11-11
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

