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Από το αριθμ. 20 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 435 / 2018.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

Στη Βέροια, σήμερα στις 03 Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και
ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 29-06-2018 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 6 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Δ. Κουλουριώτης

2. Ι. Κυρατλίδης
3. Ζ. Πατσίκας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ.Ακριβόπουλος αποχώρησε από
τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αρ.436/2018
απόφασης.
Ο Α.Αποστολόπουλος αποχώρησε και εξήλθε της
αίθουσας μετά τη συζήτηση της αριθμ.446/2018
απόφασης και επανήλθε μετά τη συζήτηση της
αριθμ.449/2018 απόφασης. Αποχώρησε δε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.468/2018
απόφασης.

2. Λ. Ακριβόπουλος
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Λαζαρίδης
6. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 29-06-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με το από 19-06-2018 έγγραφό του το Τμήμα Ταμείου αιτείται της δημιουργίας
νέου κωδικού εσόδου με τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων για τη Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση
των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2017» και ποσό 10.959,10€ που καταβάλλεται από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με την αρίθμ.2896/134128/12-
12-2017 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ.Φυλ.4439/15-12-2017.

Β) 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.

Γ) 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.

Δ) Με το από 22-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας–Πολιτικής Προστασίας σε εκτέλεση της αριθμ. 219/2018 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 .

Ε) 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 ΚΑ: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.

ΣΤ) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α. των
οποίων οι πιστώσεις δεν επαρκούν μέχρι τη 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) ΚΑ:45/6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 11.000,00€ και 2)
ΚΑ:45/6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και ποσό 2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ζ) 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.

Η) Με το από 29-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας–Πολιτικής Προστασίας αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την
ενίσχυση του ΚΑ:20/7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των
κάδων αποβλήτων» με το ποσό των 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

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 έτους 2018 του Δήμου, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1219.003, τίτλο
«Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη Λειτουργία



Καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης
τους έτους 2017» και ποσό 10.959,10€ με ισόποση μεταφορά του στο Αποθεματικό του
Δήμου.

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τον ΚΑ:10/8111.001 με τίτλο ««Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 100.000,00€ και μεταφέρει το
ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001.

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 20.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:30/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση
υφιστάμενων» και ποσό 5.000,00€ και 2) ΚΑ:30/7135.015 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και συντήρηση υφισταμένων» και ποσό
15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει 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 στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον
Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει 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 Φυτειάς» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 13.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως έξης: 1)
ΚΑ:45/6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 11.000,00€ και 2)
ΚΑ:45/6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και ποσό 2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει 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.

Η) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20/7135.013 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» και ποσό 5.000,00€
από Ίδια Έσοδα.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με τη νέα εισήγηση που ήδη έχετε, 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 29-06-2018 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.

2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.
822/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.
12531/2017/04-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μ.-Θ.

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018.

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. 23976/26-7-2016 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 (9η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής :



Α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1219.003, τίτλο
«Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη Λειτουργία
Καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης
τους έτους 2017» και ποσό 10.959,10€ με ισόποση μεταφορά του στο Αποθεματικό του
Δήμου.

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τον ΚΑ:10/8111.001 με τίτλο ««Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 100.000,00€ και μεταφέρει το
ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001.

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 20.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:30/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση
υφιστάμενων» και ποσό 5.000,00€ και 2) ΚΑ:30/7135.015 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και συντήρηση υφισταμένων» και ποσό
15.000,00€, από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει 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 στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον
Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας», από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει 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 Φυτειάς», από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 13.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως έξης: 1)
ΚΑ:45/6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 11.000,00€ και 2)
ΚΑ:45/6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και ποσό 2.000,00€, από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει 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.

Η) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20/7135.013 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» και ποσό 5.000,00€,
από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 435 / 2018.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 05-07-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2018
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. 435/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 435/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
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