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Βέροια 29-06-2018

Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( :
Fax :
e-mail :

Μητροπόλεως 55,
TK 59100, Βέροια
Ε. Ακούλογλου
2331350597
2331350518
akouloglou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 9Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
(7ΗΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε.Π.Δ. 2018)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.- Ενίσχυση πιστώσεων επενδύσεων
1α .- Ενίσχυση της πίστωσης της επένδυσης: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»

Με το από 26-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας

ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός

γηπέδου Φυτειάς» η απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεσή του ανέρχεται στο ποσό

των 37.000,00€.

Αιτείται επομένως της αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018,

στον οποίο υπάρχει πίστωση με Κ.Α. 30/7135.017 και ποσό 12.560,00€ για την

εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης κατά

24.440,00€, ώστε να διαμορφωθεί στο ύψος των 37.000,00€. Τα χρήματα θα

προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου.

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:

90/9111.001 ποσό 24.440,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ 30/7135.017

και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας» από Ίδια Έσοδα.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων της Δ/νσης- Πίνακας Β.
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2.- Δημιουργία νέων πιστώσεων επενδύσεων
2α .- Δημιουργία νέας πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της επένδυσης με
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση
υφιστάμενων».
2 β Δημιουργία νέας πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της επένδυσης με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και συντήρηση
υφισταμένων».

Με τα από 22-06-2018 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών –

Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών» γνωστοποιήθηκε η ανάγκη

δημιουργίας δύο νέων πιστώσεων προμήθειας:

1) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση

υφιστάμενων» με ποσό 5.000,00€ και

2) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και

συντήρηση υφισταμένων» με ποσό 15.000,00€.

Η δημιουργία των ανωτέρω πιστώσεων κρίνεται αντίστοιχα αναγκαία: 1) για την

αντιμετώπιση φθορών και διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται σε

γραμματοθυρίδες για την καλύτερη λειτουργία της διανομής αλληλογραφίας στους

οικισμούς του Δήμου και 2) για την αντιμετώπιση φθορών και διαφόρων προβλημάτων

που δημιουργούνται στις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το ανωτέρω συνολικό

ποσό των 20.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:

90/9111.001, ποσό 20.000,00€ και δημιουργούνται δύο νέες πιστώσεις ως εξής:

1) Κ.Α. 30/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και

συντήρηση υφιστάμενων» και ποσό 5.000,00€ και

2) Κ.Α. 30/7135.015 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής

μεταφοράς και συντήρηση υφισταμένων» και ποσό 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων της Δ/νσης- Πίνακας Β.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Ενίσχυση πίστωσης λειτουργικής δαπάνης

1α .-Ενίσχυση πίστωσης λειτουργικής δαπάνης με Κ.Α. 00/6494.001 και τίτλο «Έξοδα
συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» από Ίδια Έσοδα.
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Με το από 29-06-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης-

Κτηματολογίου- Περιουσίας ενημερώνει ότι προκειμένου ο Δήμος Βέροιας να

προχωρήσει σε διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου που

αφορούν ακίνητα ιδιοκτησίας του, απαιτείται η έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών από

το Κτηματολογικό γραφείο Βέροιας. Συγκεκριμένα απαιτείται η έκδοση κτηματολογικών

φύλλων, κτηματολογικών αποσπασμάτων και κτηματογραφικών διαγραμμάτων. Επίσης

απαιτείται η αγορά μεγαρόσημων (ΤΑΧΔΙΚ) τα οποία επισυνάπτονται στην κατάθεση

οποιασδήποτε αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας. Επίσης απαιτείται η

αγορά κτηματολογικών φύλλων για την εκδίκαση των αγωγών που έχουν ήδη κατατεθεί

στα αρμόδια δικαστήρια καθώς και η αγορά κτηματολογικών φύλλων, κτηματολογικών

αποσπασμάτων και κτηματογραφικών διαγραμμάτων για τις αγωγές που πρόκειται να

κατατεθούν. Από τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού με ενίσχυση του ΚΑ:00/6494.001 με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων

και δικαστικών επιμελητών» με το ποσό των 6.000,00€, που θα προέλθει από το

αποθεματικό του Δήμου.

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001

ποσό 6.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00/6494.001 και τίτλο

«Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» από Ίδια Έσοδα.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης- Πίνακας Α3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών
1α.-Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης, με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων
αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής
Μακεδονίας»

Με το από 22-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος- Καθαριότητας

– Πολιτικής Προστασίας σε εκτέλεση της αρ. 219/18 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

με την οποία δεσμεύτηκε το Δ.Σ. να εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους

2018 επιπλέον πίστωση, αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του

Κ.Α. 20/6231.001 με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του

Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.» με το ποσό των

43.650,00€. Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου .
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Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:

90/9111.001 ποσό 43.650,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ 20/6231.001

και τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον

Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.» από Ίδια Έσοδα.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης- Πίνακας Α3.

2.- Ενίσχυση πιστώσεων επενδύσεων
2α.-Ενίσχυση πίστωσης της επένδυσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη
χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων»

Με το από 29-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος- Καθαριότητας

– Πολιτικής Προστασίας αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του

Κ.Α. 20/7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων

αποβλήτων» με το ποσό των 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:

90/9111.001 ποσό 5.000,00€ και ενισχύεται ισόποσα η πίστωση με Κ.Α. 20/7135.013

με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» και ποσό

5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.

Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες επενδύσεων της Δ/νσης- Πίνακας Β.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.- Μείωση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών
1α.-Μείωση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης, με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»

Στον Προϋπολογισμό έτους 2018, στον ΚΑ: 10/8111.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που
απαιτείται για την πληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων ανέρχεται σε 290.000,00€.
Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, έγινε επανεκτίμηση και διαπιστώθηκε ότι οι
υποχρεώσεις αυτές θα ανέλθουν σε χαμηλότερο επίπεδο. Το υπολειπόμενο ποσό των
100.000,00€ που προκύπτει θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου.
Στο σκέλος των εξόδων μειώνεται ο Κ.Α. 10/8111.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 100.000,00€ και
μεταφέρεται το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ: 90/9111.001.
Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.
Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης- Πίνακας Α3.
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2.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών
2α.-Ενίσχυση πιστώσεων των λειτουργικών δαπανών, με τίτλους «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα» και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου»

Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α. των
οποίων οι πιστώσεις δεν επαρκούν μέχρι την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με
αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή τους από Κ.Α. με πλεονάζουσες πιστώσεις ή
αδιάθετα υπόλοιπα. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση αφορούν τους εξής
κωδικούς μισθοδοσίας: 1) Κ.Α. 45/6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
και ποσό 11.000,00€ και 2) Κ.Α. 45/6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» και ποσό 2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:
90/9111.001 ποσό 13.000,00€ και ενισχύονται οι παρακάτω πιστώσεις ως έξης: 1) Κ.Α.
45/6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 11.000,00€ και 2) Κ.Α.
45/6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και ποσό 2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Τροποποιείται το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2018.
Ενημερώνονται οι σχετικοί πίνακες λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης- Πίνακας Α3.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Προγραμματισμού –
Οργάνωσης - Πληροφορικής

ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ
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