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ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου ΠρογράμματοςΔράσης
έτους 2018.
Α) Με το από 14-09-2018 υπηρεσιακό σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων
Σχέσεων ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας σκοπεύει να προχωρήσει φέτος, κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στην δημιουργία θεματικού πάρκου (Το καράβι
των Ξωτικών) με σκοπό την ψυχαγωγία των πολιτών, την δημιουργική απασχόληση των
παιδιών και την εορταστική εμφάνιση της πόλης και την προσέλκυση μέσω αυτής
επισκεπτών. Επίσης, μέσα στα σχέδια του φθινοπώρου είναι και η συμμετοχή του Δήμου, ως
μετόχου, στην εκδήλωση ΙΜΑΤΗΙΑ QUALITY I.Q. που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή
χρονιά από την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., στην Αθήνα. Εξαιτίας των παραπάνω, αιτείται της ενίσχυσης
του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των
74.000,00€ έτσι ώστε ο Δήμος Βέροιας να ανταπεξέλθει στον παραπάνω προγραμματισμό
αλλά και στις καθιερωμένες εκδηλώσεις του, όπως αυτή του εορτασμού της απελευθέρωσης
της πόλης. Το ανωτέρω αιτούμενο ποσό θα προέλθει από το αποθεματικό και την απομείωση
άλλων κωδικών ως εξής: 1) 64.000,00€ από το αποθεματικό, 2) 9.650,00€ από τον
ΚΑ:00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και 3) 350,00€ από τον
ΚΑ:00.6444.001 «Έξοδα αδελφοποιήσεων».
Β) Με το από 12/09/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την αρ. 381/2017 (ΑΔΑ:7ΣΨΠΩ9Ο-5ΕΞ) απόφασή
του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλων για την Ανάπτυξη» ως
τακτικό μέλος με ετήσια δαπάνη συμμετοχής 9.000,00€ και σε εκτέλεση αυτής
δημιουργήθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του 2017. Εκ παραδρομής δεν έχει εγγραφεί
πίστωση στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης τρέχοντος έτους για την
κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής. Αιτείται επομένως, της δημιουργίας νέου ΚΑ με τίτλο
«Συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία Δίκτυο
Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» και ποσό 9.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Τέλος, με την αριθμ.πρωτ. 42883/17-08-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
εγκρίθηκε η επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Βέροιας)
για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το
Ν.Δ. 57/1973 και την αρ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων
βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών. Ως εκ
τούτου, πρέπει να γίνει αποδοχή της επιχορήγησης και εγγραφή της στον προϋπολογισμό του
Δήμου, τρέχοντος έτους.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/156-59 (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 2018 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει 74.000,00€, ως εξής: 1) Από το Αποθεματικό
Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 64.000,00€, 2) Από τον ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» ποσό 9.650,00€ και 3) Από τον
ΚΑ:00.6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» ποσό 350,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» από Ίδια
Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 9.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.7521.001 και τίτλο
«Συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία: Δίκτυο
Ελληνικών Πόλων για την Ανάπτυξη» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 13.335,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών σε
εκτέλεση της με αριθμ.πρωτ. 42883/17-08-2018 απόφασης του και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1219.007, τίτλο
«Επιχορήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές
καταστροφές» και ποσό 13.335,00€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001
το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.6739.004, τίτλο «Οικονομική
Ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης
οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» και ποσό 13.335,00€.
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
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