ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 3 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 17 / 2019.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Στη Βέροια, σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 01-02-2019 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 5 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
1. Λ. Ακριβόπουλος
2. Α. Σιδηρόπουλος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Δ. Κουλουριώτης
3. Ι. Κυρατλίδης
4. Β. Παπαδόπουλος
4. Ν.Τσιαμήτρος
5. Α. Αποστολόπουλος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 01-02-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Με την αριθμ.πρωτ. 78020/28.12.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
αποφασίστηκε η συμπληρωματική κατανομή ποσού 193.317,11€ από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2018 προς το Δήμο Βέροιας, προς κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών του. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την καταχώρηση των πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς των δήμων έτους 2019 που αφορούν συμπληρωματικές κατανομές από
ΚΑΠ έτους 2018, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ΚΑΕ τρέχοντος έτους.
Β) Με την αριθ. πρωτ. 78021/28.12.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
αποφασίστηκε η συμπληρωματική κατανομή ποσού 39.980,00€ από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2018 προς το Δήμο Βέροιας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων του. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την καταχώρηση των πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς των δήμων έτους 2019 που αφορούν συμπληρωματικές κατανομές από
ΚΑΠ έτους 2018, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ΚΑΕ τρέχοντος έτους.
Γ) Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών–Γενική Δ/νση Οικονομικών
Τοπικής Αυτ/σης και Αναπτ. Πολιτικής-Δ/νση Οικονομικής ανάπτυξης και ΠολιτικήςΤμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. με αριθμ.πρωτ. 71866/10-12-2018 (ΑΔΑ:Ω291465ΧΘ7-6ΘΜ)
και μετά από αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε η
επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των 73.279,57€, προκειμένου να εξοφληθούν οι
υποχρεώσεις του από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί
τελεσίδικες έως τις 19/07/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
Δ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και προκειμένου να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &

Πολιτικής Προστασίας λόγω αυξημένων αναγκών έως ότου ολοκληρωθείη διαδικασία
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
με την ενίσχυση των παρακάτω δύο ΚΑ ως εξής: 1) Του ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 60.000,00€ και 2) Του ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 5.500,00€ από το
αποθεματικό του Δήμου.
Ε) Με το από 15-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων
Σχέσεων μας γνωρίζει ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2019 είχε προβλεφθεί στον
ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», το ποσό των 20.000,00€
για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.
Εξαιτίας όμως της λήξης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και του θεματικού
πάρκου του Δ.Βέροιας μέσα στο νέο έτος 2019 και επομένως της ανάγκης να εκδοθεί
μέρος των τιμολογίων τώρα, το παραπάνω ποσό χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει την εν
λόγω δαπάνη. Εξαιτίας των παραπάνω και προκειμένου το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων να
προχωρήσει απρόσκοπτα την λειτουργία του, αιτείται την ενίσχυση του παραπάνω κωδικού
με το ποσό των 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Με το από 23-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
με τη δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ:20.6279.008 και τίτλο «Καθαρισμός
τσιμενταυλάκων» με ποσό 24.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Με το από 17-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής μας γνωρίζει ότι στον προϋπολογισμό και ετήσιο πρόγραμμα
δράσης τρέχοντος έτους δεν περιλήφθηκε από παραδρομή η δαπάνη της προγραμματικής
σύμβασης «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. “Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας
(ΚΑΠΑ)” και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.),
για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη
αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας», της οποίας η δαπάνη βάρυνε τον
ΚΑ:02.00.6737.008, με εγκεκριμένη πίστωσης το έτος 2018, 22.320,00€.
Κατά το παρελθόν οικονομικό έτος δεν αναλώθηκε η εγκεκριμένη πίστωση, διότι είχε
αποσταλεί στην υπηρεσία μας το τιμολόγιο που αφορούσε στην α΄ φάση της
προγραμματικής σύμβασης. Έτσι το τρέχον έτος και προκειμένου να αποδοθεί στο Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας ποσό 19.920,00€(από το συνολικό τίμημα της σύμβασης που ήταν
22.320,00-2.400,00). Επομένως απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τη
δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ:00.6737.008 με ποσό 19.920,00€ από Ίδια Έσοδα.
Η) Με το από 01-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
ως εξής:
1) α) Την αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών
και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» και β) την
ενίσχυση του κωδικού με το ποσό των 5.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
2) Την αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6262.001 από «Βελτίωση πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
3) Την αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6262.002 από «Βελτίωση πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και
επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος»,
με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
4) Την αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6662.004 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-

ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε.
Βέροιας» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00€.
5) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.005 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ.Παύλου» σε
«Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας
Δ/νσης
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε.
Απ.Παύλου», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
6) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.006 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε. Δοβρά»
σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε.
Δοβρά», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
7) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.007 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε.
Βεργίνας» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Βεργίνας», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
8) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.008 αλλαγή τίτλου από «Προμήθεια χρωμάτωνσιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της
Δ.Ε. Μακεδονίδος» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για
τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.
Προστασίας στη Δ.Ε. Μακεδονίδος», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
9) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.003 από «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής
περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
10) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.004 από «Προμήθεια και τοποθέτηση
περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά», με εγγεγραμμένη
πίστωση 24.800,00€.
11) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.005 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών
Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.
Μακεδονίδος», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
12) Την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.006 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
Θ) Με το από 01-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το Διοικητικό Τμήμα της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει ότι, λόγω αύξησης του προσωπικού ΙΔΟΧ του
Δήμου με την επερχόμενη έναρξη απασχόλησης περίπου 150 ατόμων μέσω του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αυξάνονται υποχρεωτικά από το νόμο (ν.
3850/2010) και οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας
που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο Βέροιας και συνεπώς και οι αμοιβές τους.
Ειδικότερα για το έτος 2019 θα απαιτηθεί συνολική δαπάνη ύψους 12.677,58€ για το
χρονικό διάστημα από 15-2-2019 έως 31-12-2019 (ποσό 3.010,00€ για τον Ιατρό Εργασίας
και 9.667,58€ για τον Τεχνικό Ασφαλείας). Επίσης, από τις συμβάσεις του Τεχνικού
Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας που υπογράφηκαν κατά το έτος 2018 και ισχύουν έως
14-2-2019, μένει υπόλοιπο προς εξόφληση συνολικά το ποσό των 6.182,71€. Στον
προϋπολογισμό έτους 2019 στον ΚΑ:10.6115.002 με τίτλο «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και
Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους
12.500,00€. Επομένως υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την

ενίσχυση του ως άνω κωδικού με το ποσό των 6.360,29€ από το αποθεματικό του Δήμου.
Ι) Κατόπιν της ολοκλήρωσης παραλαβής και καταχώρησης όλων των παραστατικών
δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, υπάρχουν κωδικοί ΠΟΕ που εμφανίζουν
πλεονάζουσα πίστωση. Ειδικότερα παρατηρήθηκε πλεονάζουσα πίστωση στους εξής
κωδικούς: 1) Στον KA:00.8112.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Αμοιβές
αιρετών αρχόντων και τρίτων» ποσό 20.000,00€, 2) Στον ΚΑ:00.8117.001 με τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 18.000,00€,
3) Στον ΚΑ:10.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσό 12.000,00€, 4) Στον ΚΑ:10.8117.001 με τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 20.000,00€,
5) Στον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) - Έργα» ποσό
275.000,00€ και 6) Στον ΚΑ:40.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών
δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 43.000,00€. Η πλεονάζουσα πίστωση συνολικού
ποσού 388.000,00€θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό του Δήμου.
Επίσης, υπάρχουν κωδικοί ΠΟΕ των οποίων οι πιστώσεις δεν επαρκούν και χρίζουν
ενίσχυσης. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση αφορούν τους εξής Κ.Α.: 1)
KA:10.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
15.000,00€, 2) KA:15.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 20.000,00€, 3) KA:20.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 120.000,00€, 4)
KA:20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
40.000,00€, 5) KA:35.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών
δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 2.000,00€, 6) KA:35.8122.001 με τίτλο
«Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 80.000,00€, 7) KA:45.8117.001
με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό
6.000,00€, 8) KA:60.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα»
με ποσό 1.000,00€ και 9) KA:.64.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 70.000,00€.
Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των
354.000,00€, θα προέλθουν από το Αποθεματικό του Δήμου.
Τέλος, απαιτείται η δημιουργία νέων κωδικών, ως εξής: 1) KA:25.8122.001 με τίτλο
«Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 17.000,00€ και 2)
KA:40.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
17.000,00€.
Οι πιστώσεις για τη δημιουργία των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των
34.000,00€, θα προέλθουν από το Αποθεματικό του Δήμου.
ΙΑ) Με το από 01-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα
Η/Μ Έργων αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την αλλαγή του τίτλου του
ΚΑ:30.6233.001 με τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες» σε
«Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Βέροιας» καθώς και την
ενίσχυση του κωδικού με το ποσό των 19.800,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 175/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α΄) και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Ετησίου
Προγράμματος Δράσης έτους 2019 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.0611.001 και τίτλο «ΚΑΠ
για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με το ποσό των 193.317,11€, η
οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 8.617.725,47€και στο σκέλος των εξόδων ενισχύει
ισόποσα το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001.
Β) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.4311.001 και τίτλο «ΚΑΠ

για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)» με το ποσό των 39.980,00€, η οποία διαμορφώνεται
στο ποσό των 935.540,00€ και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με
ΚΑ:90.9111.001, το ανωτέρω ποσό και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6711.001
και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των
935.540,00€.
Γ) α) Αποδέχεται την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 73.279,57€ και
στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.1219.002 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 73.279,57€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Ποσό
51.714,98€ με ΚΑ:30.8122.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα» και 2) Ποσό 21.564,59€ με
ΚΑ:30.8117.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Λοιπά έξοδα».
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει
από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 65.500,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 60.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των
5.500,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 20.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, η
οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 40.000,00€.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:20.6279.008 με τίτλο «Καθαρισμός
τσιμενταυλάκων» με ποσό 24.800,00 € και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 19.920,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.6737.008 με τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. “Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας
(ΚΑΠΑ)” και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.),
για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη
αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων:
1) α) Γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών
και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» και β)
Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 5.000,00€ και
ενισχύει ισόποσα την παραπάνω πίστωση με ΚΑ:35.6662.001 και τίτλο «Προμήθεια
υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» και
χρηματοδότηση από Ίδια έσοδα, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 10.000,00€.
2) Γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6262.001 από «Βελτίωση πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
3) Γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6262.002 από «Βελτίωση πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και
επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος»,
με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.

4) Γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6662.004 από «Προμήθεια χρωμάτωνσιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της
Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00€.
5) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.005 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ.Παύλου» σε
«Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας
Δ/νσης
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε.
Απ.Παύλου», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
6) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.006 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε. Δοβρά»
σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε.
Δοβρά», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
7) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.007 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε.
Βεργίνας» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Βεργίνας», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
8) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.6662.008 αλλαγή τίτλου από «Προμήθεια
χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών
χαρών της Δ.Ε. Μακεδονίδος» σε ««Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικώνοικοδομικών για τη συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσηςΠεριβάλλοντοςΚαθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε. Μακεδονίδος», με εγγεγραμμένη πίστωση
2.400,00€.
9) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.003 από «Προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικής περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
10) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.004 από «Προμήθεια και τοποθέτηση
περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά», με εγγεγραμμένη
πίστωση 24.800,00€.
11) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.005 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.
Μακεδονίδος», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
12) Γίνεται αλλαγή τίτλου του ΚΑ:35.7131.006 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών
χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας», με εγγεγραμμένη πίστωση
24.800,00 €.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.360,29€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:10.6115.002 με τίτλο «Αμοιβές
Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας» με χρηματοδότηση από
Ίδια Έσοδα, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 18.860,29€.
Ι) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Από τον
KA:00.8112.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Αμοιβές αιρετών αρχόντων
και τρίτων» ποσό 20.000,00€, 2) Από τον ΚΑ:00.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 18.000,00€, 3) Από τον
ΚΑ:10.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσό 12.000,00€, 4) Από τον ΚΑ:10.8117.001 με τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 20.000,00€,

5) Από τον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα»
ποσό 275.000,00€ και 6) Από τον ΚΑ:40.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 43.000,00€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό
των 388.000,00€ μεταφέρει στο Αποθεματικό του Δήμου.
Επίσης, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 354.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
KA:10.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
15.000,00€, 2) KA:15.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 20.000,00€, 3) KA:20.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 120.000,00€, 4)
KA:20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
40.000,00€, 5) KA:35.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 2.000,00€, 6) KA:35.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές
επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 80.000,00€, 7) KA:45.8117.001 με τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό
6.000,00€, 8) KA:60.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα»
με ποσό 1.000,00€ και 9) KA:64.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 70.000,00€.
Τέλος, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 34.000,00€ και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
KA:25.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
17.000,00€ και 2) KA:40.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)Έργα» με ποσό 17.000,00€.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:30.6233.001 με τίτλο
«Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες» σε «Μίσθωση καλαθοφόρου
οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Βέροιας» και μεταφέρει από το Αποθεματικό
Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 19.800,00€ και ενισχύει ισόποσα την παραπάνω
πίστωση με ΚΑ:30.6233.001 με τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες
ανάγκες Δ.Ε. Βέροιας» με χρηματοδότηση από Ίδια έσοδα, η οποία διαμορφώνεται στο
ποσό των 24.800,00€.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 110.824,94€.
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με
αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;
Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 01-02-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.
958/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.
13409/2018/2-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.
3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2019.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, το
αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., της αριθμ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ και
του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:
Ι) Την Αναμόρφωση (2η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής :

Α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.0611.001 και τίτλο «ΚΑΠ
για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)» με το ποσό των 193.317,11€, η
οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 8.617.725,47€ και στο σκέλος των εξόδων ενισχύει
ισόποσα το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001.
Β) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.4311.001 και τίτλο «ΚΑΠ
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)» με το ποσό των 39.980,00€, η οποία διαμορφώνεται
στο ποσό των 935.540,00€ και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6711.001
και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των
935.540,00€.
Γ) α) Αποδέχεται την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 73.279,57€ και
στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.1219.002 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 73.279,57€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Ποσό
51.714,98€ με ΚΑ:30.8122.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα» και 2) Ποσό 21.564,59€ με
ΚΑ:30.8117.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Λοιπά έξοδα».
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει
από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 65.500,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 60.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των
5.500,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 20.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, η
οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 40.000,00€.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:20.6279.008 με τίτλο «Καθαρισμός
τσιμενταυλάκων» με ποσό 24.800,00 € και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 19.920,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.6737.008 με τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. “Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας
(ΚΑΠΑ)” και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.),
για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη
αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων:
1) α) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων
άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» και β) Μεταφέρει
από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 5.000,00€ και ενισχύει τον
ΚΑ:35.6662.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών
και Δημοτικών Κοινοτήτων» με ποσό 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια έσοδα, η
πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 10.000,00€.
2) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6262.001 από «Βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών
Δ.Ε. Βέροιας» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε.

Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
3) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6262.002 από «Βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών
Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και
επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος»,
με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
4) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6662.004 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε.
Βέροιας» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00€.
5) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6662.005 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» σε
«Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας
Δ/νσης
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε.
Απ.Παύλου», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
6) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6662.006 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε. Δοβρά»
σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας στη Δ.Ε.
Δοβρά», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
7) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6662.007 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε.
Βεργίνας» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Βεργίνας», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
8) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6662.008 από «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών της Δ.Ε.
Μακεδονίδος» σε «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τις
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολ.Προστασίας
στη Δ.Ε. Μακεδονίδος», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00€.
9) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.7131.003 από «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής
περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
10) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.7131.004 από «Προμήθεια και τοποθέτηση
περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά», με εγγεγραμμένη
πίστωση 24.800,00€.
11) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.7131.005από «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών
Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.
Μακεδονίδος», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
12) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.7131.006 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας», με εγγεγραμμένη πίστωση 24.800,00€.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.360,29€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:10.6115.002 με τίτλο «Αμοιβές
Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας» με χρηματοδότηση από
Ίδια Έσοδα, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 18.860,29€.
Ι) α) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Από τον
KA:00.8112.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Αμοιβές αιρετών αρχόντων
και τρίτων» ποσό 20.000,00€, 2) Από τον ΚΑ:00.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 18.000,00€, 3) Από τον

ΚΑ:10.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσό 12.000,00€, 4) Από τον ΚΑ:10.8117.001 με τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 20.000,00€,
5) Από τον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα»
ποσό 275.000,00€ και 6) Από τον ΚΑ:40.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» ποσό 43.000,00€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό
των 388.000,00€ μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 354.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) KA:10.8122.001 με
τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 15.000,00€, 2)
KA:15.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά
έξοδα» με ποσό 20.000,00€, 3) KA:20.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 120.000,00€, 4) KA:20.8122.001 με
τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 40.000,00€, 5)
KA:35.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά
έξοδα» με ποσό 2.000,00€, 6) KA:35.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 80.000,00€, 7) KA:45.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» με ποσό 6.000,00€, 8) KA:60.8122.001 με
τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 1.000,00€ και 9)
KA:64.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
70.000,00€.
γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 34.000,00€ και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) KA:25.8122.001 με
τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» και ποσό 17.000,00€ και 2)
KA:40.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» και ποσό
17.000,00€.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:30.6233.001 με τίτλο
«Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες» σε «Μίσθωση καλαθοφόρου
οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Βέροιας» και μεταφέρει από το Αποθεματικό
Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 19.800,00€ και ενισχύει ισόποσα την παραπάνω πίστωση
με ΚΑ:30.6233.001 με τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε.
Βέροιας» με χρηματοδότηση από Ίδια έσοδα, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των
24.800,00€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-02-2019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2019

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 17/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
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