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Από το αριθμ. 6 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 53 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις 27 Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 22-03-2019 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. Ι. Κυρατλίδης
3. Α. Αποστολόπουλος
4. Ν.Τσιαμήτρος

2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Λαζαρίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 22-03-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με το από 05-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-
Οργάνωσης–Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την αριθμ.πρωτ. 476/28.01.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί η πράξη «Ενεργειακή
αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030887 και συνολικό ποσό χρηματοδότησης
336.000,00€. Σε συνέχεια των ανωτέρω διαβιβάζει την απόφαση ένταξης και αιτείται την
αποδοχή της χρηματοδότησης και εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου
τρέχοντος έτους.

Β) Με το από 05-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-
Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την αριθμ.πρωτ. 412/24.01.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί η πράξη «Ενεργειακή
αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030929 και συνολικό ποσό
χρηματοδότησης 680.000,00€. Σε συνέχεια των ανωτέρω διαβιβάζει την απόφαση ένταξης
και αιτείται την αποδοχή της χρηματοδότησης και εγγραφή της πράξης στον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους.

Γ) Με το από 05-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-
Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την αριθμ.πρωτ. 411/24.01.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί η πράξη «Ενεργειακή
αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030906 και συνολικό ποσό χρηματοδότησης
630.000,00€. Σε συνέχεια των ανωτέρω διαβιβάζει την απόφαση ένταξης και αιτείται την
αποδοχή της χρηματοδότησης και εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου
τρέχοντος έτους.

Δ) Με το από 19-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-



Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την αριθμ.πρωτ. 383/19.02.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί η πράξη «Καινοτόμες
ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5031843 και συνολικό
ποσό χρηματοδότησης 89.900,00€. Σε συνέχεια των ανωτέρω διαβιβάζει την απόφαση
ένταξης και αιτείται την αποδοχή της χρηματοδότησης και εγγραφή της πράξης στον
προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους.

Ε) Με το από 08-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-
Οργάνωσης-Πληροφορικής αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση
του κωδικού με ΚΑ:10.7326.001 και τίτλο «Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής» με
το ποσό των 2.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθεί η
ειδική περίπτωση μετάπτωσης του συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων σε νέο
πληροφοριακό σύστημα.

ΣΤ) Με το από 21-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων μας γνωρίζει ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε αύξηση
αιτημάτων προς το Δήμο Βέροιας από Συλλόγους και Φορείς της πόλης για
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. Επίσης, τον Μάιο του 2019 γιορτάζονται σε όλη την χώρα τα
100 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού. Στην πόλη της Βέροιας
δραστηριοποιούνται, λόγω του ισχυρού ποντιακού στοιχείου, πολλοί Σύλλογοι Ποντίων, οι
οποίοι έχουν προγραμματίσει μεγάλες επετειακές εκδηλώσεις, τις οποίες ο Δήμος Βέροιας
σκοπεύει να συνδράμει. Εξαιτίας των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του
Δήμου να συνδράμει ενεργά στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την
προβολή της ιστορίας, της λαογραφίας και της γαστρονομίας του τόπου, αιτείται την
ενίσχυση του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό
των 10.000,00€.

Ζ) Με το από 22-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας
γνωστοποιεί ότι στις 20.03.2019 ψηφίστηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου: «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθµίσεις
για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και βάσει του άρθρου 133 του
ως άνω σχεδίου νόμου η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε ως
31.12.2018 με το άρθρο 274 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως
και τις 30-09-2019. Κατά συνέπεια πρέπει να δημιουργηθεί κωδικός για το έργο
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» με ποσό 15.000,00€ και
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ διότι υπάρχει υπόλοιπο αναθεώρησης προς
οικονομική τακτοποίηση.

Η) Με το από 22-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης,
Κτηματολογίου & Περιουσίας αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την
αλλαγή του τίτλου της μελέτης με ΚΑ:40.7413.007 από «Κτηματογράφηση,
Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Τ.Κ.
Βεργίνας» σε «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και
Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ 1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ
2β του οικισμού Παλατιτσίων».

Θ) Με την παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου
54 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017/τ.Α΄) ορίζεται ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα
που επιβάλλονται για παραβάσεις του Ν.4039/2012 εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον
προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών
καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από
την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Στον προϋπολογισμό έτους 2019 υπάρχει εγγεγραμμένο το ποσό των 1.000,00€ στον



ΚΑ:1519.001 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Ως εκ τούτου θα πρέπει
σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης να δημιουργηθεί νέος κωδικός εσόδου ο οποίος θα
περιλαμβάνει τα έσοδα από τα πρόστιμα του ως άνω νόμου. Το ποσό που θα εγγραφεί θα
προκύψει από ισόποση μείωση του ΚΑ:1519.001 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και
χρηματικές ποινές» έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία μεταβολή στα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 3, παρ. Β.1 της αριθμ. ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018
(ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τ.Β΄).

Ι) Με το από 17-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέας πίστωσης ποσού
5.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες
κάλυψης δαπανών για υλικά-αναλώσιμα των προγραμματισμένων για τον προσεχή Μάιο
αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών.

ΙΑ) Με το από 22-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται
της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέας πίστωσης ποσού 7.367,57€ για
την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης γηπέδων αντισφαίρισης ΕΑΚ Βέροιαςαπό το
αποθεματικό του Δήμου.

ΙΒ) Με το από 14-3-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
& Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την αλλαγή
του τίτλου της πίστωσης με ΚΑ:35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων
άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών Ενοτήτων» σε «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» με την ίδια πίστωση.

ΙΓ) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι στον
ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα» δεν επαρκεί η πίστωση
μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή του με
το ποσό των 20.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου και από Ίδια Έσοδα.

ΙΔ) Με το από 18-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση των πιστώσεων που
αφορούν στους ΚΑ:10.6422.001 και ΚΑ:20.6422.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των 1.000,00€ και 2.000,00€
αντίστοιχα από το αποθεματικό του Δήμου και από Ίδια Έσοδα.

ΙΕ) Στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 και στο σκέλος των
εξόδων (σημείο Βα3 της αριθμ. 30/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής & σημείο Γα3
της αριθμ. 180/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου) δημιουργήθηκε πίστωση έργου με
ΚΑ:64.7326.002, τίτλο «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» και ποσό 48.899,22€ με
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, το οποίο αφορούσε έργο ενταγμένο στον προϋπολογισμό έτους
2018 που δεν ολοκληρώθηκε. Εκ παραδρομής δεν δημιουργήθηκε η ισόποση πίστωση στο
σκέλος των εσόδων.

ΙΣΤ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι στον
ΚΑ:25.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» δεν επαρκεί η
πίστωση μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η
ενίσχυσή του με το ποσό των 500,00€. Η πίστωση για την ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. θα
προέλθει από πλεονάζον ποσό του ΚΑ:25.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)».

ΙΖ) Με το από 18-3-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων μας
γνωρίζει ότι στο άρθρο 7 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής:

«§3. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές
Αττικής και Θεσσαλονίκης και με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τις
λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας καθορίζεται το ποσό του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 4 που διανέμεται:

Α) Στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Ενότητας
Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και στους
λοιπούς Δήμους για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους αντίστοιχους



προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν
από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Β) Στις Ομοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των
δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών
αγορών.

Ειδικότερα:
Βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι ……………….
Ββ) Για τις λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκης δικαιούχοι είναι ………….
Βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαιούχοι είναι οι δύο

αντιπροσωπευτικότερες Ομοσπονδίες ή Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες,
των επαγγελματιών και των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήμου
και το ποσό έκαστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου
τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της. Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση
επιχορήγηση των φορέων αυτών».

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση ποσοστού 5% του εισπραχθέντος
ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες ή Συλλόγους, των
δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών για τα
έτη 2015-2017, αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου
κωδικού που θα αφορά την απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών
σε Ομοσπονδίες ή Συλλόγους», ποσού 6.000,00€.

ΙΗ) Με το από 22-03-2019 εισηγητικό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται
της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέας πίστωσης ποσού 6.020,00€
που αφορά την προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων
της Δ.Ε. Βέροιας, η οποία ήταν ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018
αλλά δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να θεωρείται συνεχιζόμενη και θα πρέπει να
ενταχθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

ΙΘ) Με το από 20-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με
τη δημιουργία νέας πίστωσης ποσού 814,40€ που αφορά την αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος–Γραφείο Προστασίας Δασών &
Αλσυλλίων–Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας, για Σάββατο,
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Κ) Με το από 14-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με
τη δημιουργία νέας πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την προμήθεια οικίσκου για το 176νστ
αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων. Το ποσό των 24.800,00€ για τη
δημιουργία της ανωτέρω πίστωσης θα προέλθει από την κατάργηση των παρακάτω Κ.Α.:
1) KA:20.6265.001 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό
10.000,00€, 2) KA:20.6265.002 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά»
και ποσό 4.400,00€, 3) KA:20.6265.003 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Απ.Παύλου» και ποσό 6.000,00€ και 4) KA:20.6265.003 με τίτλο «Συντήρηση κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 4.400,00€.

ΚΑ) Με το από 22-03-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση της πίστωσης του
ΚΑ:30.7333.015 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος (2019)» με το ποσό των 100.000,00€. Η ενίσχυση της πίστωσης κρίνεται
αναγκαία διότι η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της συντήρησης
στις παραπάνω Δ.Ε.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-
5/15-6-59 (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 (Ε.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου, ως εξής:

Α) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 336.000,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
476/28.01.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και: α) Στο σκέλος των εσόδων
δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.008 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης “Ενεργειακή
αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020”» από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) Στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.002 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση
2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Β) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 680.000,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
412/24.01.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και: α) Στο σκέλος των
εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.009 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης
“Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας” στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”» από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) Στο
σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 το
ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.003 με τίτλο
«Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ.

Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 630.000,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
411/24.01.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και: α) Στο σκέλος των εσόδων
δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.010 με τίτλο "Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή
αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020»" από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) Στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.004 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση
16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Δ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 89.900,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
383/19.02.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και : α) Στο σκέλος των
εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.011 με τίτλο "Ένταξη της Πράξης
«Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»" από χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ και β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:60.7341.006 με τίτλο «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της
πόλης της Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:10.7326.001 και τίτλο
«Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, η οποία
διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00€.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 10.000,00€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 10.000,00€.

Ζ) 1) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1314.001 και τίτλο



"Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού
σταθμού στην Κυψέλη»" με ποσό 15.000,00€ και 2) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει
μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 15.000,00€ και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7326.003 και τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού
στην Κυψέλη» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Η) Στο σκέλος των εξόδων γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:40.7413.007 με τίτλο
«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη
Εφαρμογής στην Τ.Κ. Βεργίνας» σε «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη
Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1β του
οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ2β του οικισμού Παλατιτσίων».

Θ) Στο σκέλος των εσόδων μεταφέρει στο αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001 ποσό
500,00€ από την πίστωση με ΚΑ:1519.001 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές» και μέσω αποθεματικού μεταφέρει το ποσό των 500,00€ και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με ΚΑ:1519.003 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση
με κερδοσκοπικό σκοπό».

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6699.001 και τίτλο
«Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και
ευροεκλογών Μαΐου 2019» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.367,57€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7135.021 και τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης γηπέδων αντισφαίρισης ΕΑΚ Βέροιας» και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6662.001 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών
Ενοτήτων» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας».

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.8122.001 και τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα», η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των
350.000,00€.

ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.000,00€ και ενισχύει τις κάτωθι πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:10.6422.001 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των
1.000,00€, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 8.000,00€ και 2) ΚΑ:20.6422.001 με
τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των
2.000,00€, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 3.000,00€.

ΙΕ) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.003 και τίτλο
"Επιχορήγηση Υπ.Αγροτ.Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έργο «Ανάδειξη Οικισμού
Σελίου»" με ποσό 48.899,22€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, το οποίο μεταφέρει στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.

ΙΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 500,00€ από τον ΚΑ:25.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», η
πίστωση του οποίου διαμορφώνεται στο ποσό των 49.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:25.6054.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», η
οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 12.000,00€.

ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.000,00€ και δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.8261.005 και τίτλο «Απόδοση
ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες ή Συλλόγους» από
Ίδια Έσοδα.



ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.020,00€ και δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6662.009 και τίτλο
«Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 814,40€ και δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:35.6012.001 και τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» από Ίδια Έσοδα.

K) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ από την κατάργηση Κ.Α., ως εξής: 1) KA:20.6265.001 με τίτλο
«Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 10.000,00€, 2)
KA:20.6265.002 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
4.400,00€, 3) KA:20.6265.003 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Απ.Παύλου» και ποσό 6.000,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και 4) KA:20.6265.003
με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 4.400,00€ και μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 24.800,00€ και
δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:20.7135.020 και τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το
176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων (2019)» από Ίδια Έσοδα.

ΚΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 100.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7333.015 και τίτλο
«Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)», η οποία
διαμορφώνεται στο ποσό των 242.000,00€.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 99.106,24€.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με επιπλέον
αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;

Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 22-03-2019 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 (4η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 336.000,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.

476/28.01.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και: α) Στο σκέλος των εσόδων
δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.008 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης “Ενεργειακή
αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020”» από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) Στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και



δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.002 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση
2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Β) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 680.000,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
412/24.01.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και: α) Στο σκέλος των
εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.009 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης
“Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας” στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”» από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) Στο
σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 το
ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.003 με τίτλο
«Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ.

Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 630.000,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
411/24.01.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και: α) Στο σκέλος των εσόδων
δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.010 με τίτλο "Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή
αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020»" από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) Στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.004 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση
16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Δ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 89.900,00€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
383/19.02.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ένταξης της
Πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και : α) Στο σκέλος των
εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.011 με τίτλο "Ένταξη της Πράξης
«Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»" από χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ και β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:60.7341.006 με τίτλο «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της
πόλης της Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:10.7326.001 και τίτλο
«Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, η οποία
διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00€.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 10.000,00€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 10.000,00€.

Ζ) 1) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1314.001 και τίτλο
"Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού
σταθμού στην Κυψέλη»" με ποσό 15.000,00€ και 2) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει
μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 15.000,00€ και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7326.003 και τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού
στην Κυψέλη» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Η) Στο σκέλος των εξόδων γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:40.7413.007 με τίτλο
«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη
Εφαρμογής στην Τ.Κ. Βεργίνας» σε «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη
Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1β του
οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ2β του οικισμού Παλατιτσίων».



Θ) Στο σκέλος των εσόδων μεταφέρει στο αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001 ποσό
500,00€ από την πίστωση με ΚΑ:1519.001 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές» και μέσω αποθεματικού μεταφέρει το ποσό των 500,00€ και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με ΚΑ:1519.003 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση
με κερδοσκοπικό σκοπό».

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6699.001 και τίτλο
«Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και
ευροεκλογών Μαΐου 2019» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.367,57€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7135.021 και τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης γηπέδων αντισφαίρισης ΕΑΚ Βέροιας» και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων γίνεται αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:35.6662.001 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Τοπικών και Δημοτικών
Ενοτήτων» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας».

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.8122.001 και τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα», η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των
350.000,00€.

ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.000,00€ και ενισχύει τις κάτωθι πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:10.6422.001 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των
1.000,00€, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 8.000,00€ και 2) ΚΑ:20.6422.001 με
τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των
2.000,00€, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 3.000,00€.

ΙΕ) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.003 και τίτλο
"Επιχορήγηση Υπ.Αγροτ.Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έργο «Ανάδειξη Οικισμού
Σελίου»" με ποσό 48.899,22€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, το οποίο μεταφέρει στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.

ΙΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 500,00€ από τον ΚΑ:25.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», η
πίστωση του οποίου διαμορφώνεται στο ποσό των 49.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:25.6054.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», η
οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 12.000,00€.

ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.000,00€ και δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.8261.005 και τίτλο «Απόδοση
ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες ή Συλλόγους» από
Ίδια Έσοδα.

ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.020,00€ και δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6662.009 και τίτλο
«Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 814,40€ και δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:35.6012.001 και τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» από Ίδια Έσοδα.

K) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ από την κατάργηση Κ.Α., ως εξής: 1) KA:20.6265.001 με τίτλο



«Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 10.000,00€, 2)
KA:20.6265.002 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
4.400,00€, 3) KA:20.6265.003 με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Απ.Παύλου» και ποσό 6.000,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και 4) KA:20.6265.003
με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 4.400,00€ και μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 24.800,00€ και
δημιουργεί ισόποση πίστωση με ΚΑ:20.7135.020 και τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το
176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων (2019)» από Ίδια Έσοδα.

ΚΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 100.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7333.015 και τίτλο
«Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)», η οποία
διαμορφώνεται στο ποσό των 242.000,00€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-03-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX : 2331350515

e-mail : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 53/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 53/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
A/1α
ΣΤ
Β/4
Β/2α
Β/2β


