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ΘΕΜΑ: Διαβούλευση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2018 

ΣΧΕΤ.: 1.- Η αρ. ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018"  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Ο Δήμος μέσα από τη φιλοσοφία βιώσιμης ανάπτυξής του, στοχεύει να μοιραστεί τα οφέλη της με τις τωρινές και 
τις μελλοντικές γενεές των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το ζητούμενο εξασφάλισης  
προϋποθέσεων  ευημερίας για τους κατοίκους, στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί  
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας.  

Θέλουμε ο Δήμος ,τα επόμενα χρόνια, να διακριθεί  και να αποτελέσει παράδειγμα ισόρροπης ανάπτυξης , 
οικιστικής ,οικονομικής και κοινωνικής. Θέλουμε ένα Δήμο οικονομικά υγιή, με νομιμότητα ,διαφάνεια και σωστή 
χρήση των δημόσιων οικονομικών. 

Ο Δήμος μπορεί να είναι υπόδειγμα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Οι δημότες πρέπει να νιώσουν την 
υποστήριξη των κοινωνικών πολιτικών του ,μέσα από παροχές και πραγματική βοήθεια. 

Με τη συνεργασία των Νομικών του Προσώπων καταβάλει κάθε προσπάθεια να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
υποδομές στους τομείς της παιδείας του αθλητισμού και του πολιτισμού, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στους 
πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. 

Προσπαθεί να οργανώσει δίκτυα εθελοντών ,ώστε όλοι οι δημότες να συνδράμουν στο έργο του. 
Ο Δήμος θέλει να σταθεί αντάξιος του Μητροπολιτικού του ρόλου. 
 
 Με την   ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018", ορίσθηκε για το έτος 2018, ότι το ύψος των εσόδων του 
Δήμου από επενδυτικές δαπάνες των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), θα υπολογιστεί ως ισόποσο αυτού που προβλέφθηκε 
για το έτος 2017. 

Σε ετήσια λοιπόν βάση, για το έτος 2018 ο Δήμος μας, έχει τη δυνατότητα διαχείρισης συνολικά ποσού 
867.360,00€. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμων για το έτος 2017, είχε εκδοθεί απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου –η αριθ.436/2016 «Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων 2017 των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Βέροιας, προερχομένων από επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)»- 
με την οποία έγινε κατανομή των εσόδων από επενδυτικές δαπάνες, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια των 
συνοικισμών των Δήμων 
Η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από ίδια έσοδα, εκτιμήθηκε –το διαχειριζόμενο ποσό στο σύνολο του 
προϋπολογισμού είναι όπως αυτό προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει των οδηγιών της προαναφερόμενης 
ΚΥΑ- στο ποσό των 2.614000,00€ -εξαιρουμένων των δωρεών-. 

http://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_oik-25595__26-07-2017_fek_2658__28-07-2017_teyxos_b/
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Οι Δ/νσεις και οι τοπικές Κοινότητες ενημερώθηκαν εκ νέου, για το μέγεθος των πιστώσεων που θα 
διαχειριστούν στο 2018 από επενδυτικές δαπάνες Δήμων και υπέβαλαν προτάσεις ώστε να καταρτιστεί το Τεχνικό 
πρόγραμμα του επόμενου έτους. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της την 24η 10ου 2017 ,προχώρησε στην κατάρτιση του προσχεδίου 
του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2018.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται τα έργα- δράσεις που αφορούν στο 
σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου μας και  έχει εγκριθεί στο σύνολό του για τα επόμενα έτη, όπως και 
προσδοκώμενα έργα τόσο από τρέχουσες προσκλήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και από το 
πρόγραμμα LEADER.Τα έργα αυτά θα περιληφθούν , όπως και άλλα συγχρηματοδοτούμενα κατά τη διάρκεια του 
έτους , με την οριστικοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» : 

«2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης 
του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.» 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται η Επιτροπή Διαβούλευσης να γνωμοδοτήσει για  το προσχέδιο 

του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2018. 
 
 

 
 

  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

 

 

 


