ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 24 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 522 / 2018.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους
2018.
Στη Βέροια, σήμερα στις 14 Αυγούστου 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 10-08-2018 γραπτή πρόσκληση του
Αντιπροέδρου, Αθανασίου Αποστολόπουλου, 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
ΣτΑ.Στ.
1.
Ασλάνογλου, Πρόεδρος
1. Λ. Ακριβόπουλος
2. Α. Σιδηρόπουλος
2. Δ. Κουλουριώτης
3. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Λαζαρίδης
4. Α. Αποστολόπουλος
4. Ι. Κυρατλίδης
5. Ν.Τσιαμήτρος
5. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ.μέλος)
6. Γ.Γουλτίδης (αναπλ.μέλος)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 13-08-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Δημάρχου
Γεωργίου Σοφιανίδη, που έχει ως εξής:
«Α) Με το από 23-07-2018 Υπηρεσιακό του Σημείωμα, το Γραφείο Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει ότι: Ο Δήμος Βέροιας είναι ένας πλούσιος ιστορικά και
λαογραφικά δήμος. Στην επικράτεια του δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός
πολιτιστικών, αθλητικών και λαογραφικών συλλόγων, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις και τις
δράσεις τους συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση των παραδόσεων, στη διαφήμιση του
τόπου, την προώθηση των προϊόντων του και στην εποικοδομητική απασχόληση των νέων.
Ο Δήμος Βέροιας στην προσπάθεια να σταθεί αρωγός σε όλους αυτούς τους συλλόγους,
αλλά και να διαδώσει το έργο τους και το έργο του έξω από τα γεωγραφικά του όρια, με
σκοπό την εισροή επισκεπτών και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας ενίσχυσε ως
συνδιοργανωτής το 2018 όσες περισσότερες εκδηλώσεις συλλόγων ήταν εφικτό. Εξαιτίας
των ανωτέρω οι δαπάνες των δημοσίων σχέσεων ήταν αυξημένες και η εγγεγραμμένη
πίστωση δεν κατέστη δυνατό να τις καλύψει. Τίθεται επομένως ανάγκη αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού με ενίσχυση του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων» με το ποσό των 12.000,00€, που θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.
Β) Επίσης, με το από 24-07-2018 Υπηρεσιακό του Σημείωμα, το Γραφείο Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει ότι στον προϋπολογισμό έτους 2018 προβλέφθηκε
πίστωση 15.000,00€ με στόχο την κάλυψη, όπως κάθε χρόνο, του φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών του Δ. Βέροιας και των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης. Εκ των
υστέρων όμως αποφασίστηκε α) επετειακό διήμερο εορτασμού των 100 χρόνων του Δήμου
και β) στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών προσκλήθηκαν χορευτικές ομάδες και
αντιπροσωπείες από αδελφοποιημένους δήμους, με αποτέλεσμα η προϋπολογισθείσα
δαπάνη να ξεπεράσει την περσινή. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η ανάγκη αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού με ενίσχυση του ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών» με το ποσό των 15.000,00€, που θα προέλθει από το
αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Με το από 25-07-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Διεύθυνση ΠεριβάλλοντοςΚαθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας μας γνωρίζει ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου
υπάρχει ο ΚΑ:20.7336.001 με τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» και πίστωση
23.000,00€ από ΣΑΤΑ-Πυροπροστασία και προτείνει την τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 με την μεταφορά
ποσού 6.000,00€ από τον ανωτέρω ΚΑ και τη δημιουργία νέου με τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της πυροπροστασίας» από ΣΑΤΑΠυροπροστασία.
Δ) Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2018, ο οποίος συντάχθηκε με τα
δεδομένα του Α’ εξαμήνου 2017, στον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Έργα» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για αυτές τις
υποχρεώσεις ανέρχεται σε 700.000,00€. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους
2018 οι υποχρεώσεις διαπιστώθηκε ότι ανέρχονται σε χαμηλότερο επίπεδο, στο ύψος των
500.000,00€ περίπου. Το υπολειπόμενο ποσό των 200.000,00€ θα μεταφερθεί στο
αποθεματικό του Δήμου μέσω του οποίου θα ενισχυθούν άλλοι κωδικοί, των οποίων οι
ανάγκες υποεκτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Αντίστοιχα, για τους ΚΑ:30/7411.001 με τίτλο «Μελέτη βιώσιμης αστικής
κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» και ΚΑ: 30/7411.047 με τίτλο
«Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας»
εγγράφηκαν πιστώσεις σύμφωνες με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των μελετών με τους
οποίους δημοπρατήθηκαν. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δόθηκε έκπτωση με συνέπεια
τη συμβασιοποίηση μικρότερων ποσών. Συγκεκριμένα για την πρώτη υπογράφηκε
σύμβαση ποσού 36.565,12€ και για τη δεύτερη υπογράφηκε σύμβαση ποσού 37.073,31€ .
Τα αδιάθετα υπόλοιπα των εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 71.562,51€ θα
μεταφερθούν στο αποθεματικό του Δήμου.
Ε) Με το από 23-07-2018 έγγραφο η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής μας γνωστοποιεί ότι: «Σε συνέχεια της με αριθ. 278/24-1-2018 (Κωδ.
Πρόσκλησης 098.4e) Πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο
«Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας», με την οποία κλήθηκε ο Δήμος Βέροιας για
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
της πόλης της Βέροιας, ο Δήμος Βέροιας υπέβαλλε την με αρ. πρωτ. 3241/20-6-2018 (οικ.
16972/19-6-2018) αίτηση χρηματοδότησης πράξης, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ» στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». Η πράξη αφορά την προμήθεια
αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ, στο εξής) δημόσιας
χρήσης που θα διατίθενται στην πόλη της Βέροιας. Με την Α.Π.: 4156/ 24/07/2018
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030259 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» η πρόταση του Δήμου μας, αφού αξιολογήθηκε, χρηματοδοτείται
με το ποσό των 85.609,60€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ως εκ τούτου, ζητείται η αποδοχή της
χρηματοδότησης και η εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου, τρέχοντος
έτους.
ΣΤ) Με το από 30/07/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται της ενίσχυσης των: 1) ΚΑ: 20.6671.001
με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 70.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6671.001 με
τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 30.000,00€, 3) ΚΑ: 20.6263.001 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 30.000,00€ και 4) ΚΑ:
30/6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€
από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Με το από 31-07-2018 έγγραφο η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής μας γνωστοποιεί ότι ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προβεί στην
αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του, σε τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και στην κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
Την παρούσα χρονική στιγμή η υπηρεσία λόγω φόρτου εργασίας δεν είναι σε θέση να
εκτελέσει το σύνολο των αναγκαίων εργασιών εμπρόθεσμα, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη
για την συμμετοχή του δήμου στα προγράμματα κινητικότητας και σε πρόσληψη νέου
ανθρώπινου δυναμικού. Η προεκτίμηση αμοιβής για την παροχή της εν θέματι υπηρεσίας,
ανέρχεται στο ποσό των 24.130,40€, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Για να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης, η πιο πάνω δαπάνη θα πρέπει να εγγραφεί
στον τρέχοντα προϋπολογισμό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης με τίτλο «Υποστήριξη
σύνταξης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για τις οργανικές θέσεις του Δήμου
Βέροιας». Η πίστωση θα προέλθει από Ίδια Έσοδα.
Η) Με το από 31-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο
«Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)» και ποσό
63.000,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την ισόποση μείωση του ΚΑ: 30.7323.003 με
τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» και χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ.
Θ) Επίσης, το γραφείο μισθοδοσίας με το από 18-07-2018 υπηρεσιακό σημείωμα του
προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προκειμένου να
καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ) που απαιτείται να καταβάλει
ο Δήμος Βέροιας για το διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων των Προσκλήσεων
1/2017, 9/2017 & 16/2017 της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» μέχρι να γίνει η εκκαθάριση αυτών
από τον ΟΑΕΔ.
Ι) Με το από 8-08-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
μας γνωστοποιεί ότι ο ανελκυστήρας στην οικοδομή επί της οδού Αριστοφάνους 10 είναι
εκτός λειτουργίας λόγο παλαιότητας. Ο Δήμος Βέροιας έχει παραχωρήσει τον 3Ο όροφο σε
Δομές Κοινωνικής Προστασίας, αλλά λειτουργεί και κάποιες υπηρεσίες του. Η λειτουργία
του ανελκυστήρα είναι απαιτούμενη για τη λειτουργία των υπηρεσιών του αλλά και για την
χρηματοδότηση των δομών Κοινωνικής Προστασίας από το ΕΣΠΑ. Τίθεται επομένως
ανάγκη αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Προμήθεια
υδραυλικού ανελκυστήρα στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» και ποσό
30.000,00€ από Ίδια έσοδα.
ΙΑ) Με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 335/17 έγινε αποδοχή της εισήγησης
της Οικονομικής επιτροπής για την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δ. Βέροιας έτους 2017 μέρος της οποία αποτελούσε και η αλλαγή τίτλου
του ΚΑ:30/7411.001 από «Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας» σε «Μελέτη
βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» με την ίδια
πίστωση από Ίδια Έσοδα.. Εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε η αλλαγή τίτλου στο
πληροφοριακό σύστημα του δήμου, γεγονός που διαπιστώθηκε κατά την συμβασιοποίηση
της μελέτης, ενώ όλες οι ενέργειες που προηγήθηκαν ανέφεραν τον τροποποιημένο τίτλο.
ΙΒ) Με το από 13/08/2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται της δημιουργίας νέου ΚΑ με τίτλο

«Καθαρισμός τσιμενταυλάκων» και ποσό 24.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
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 2018 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 12.000,00€ 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 Κεφαλαίο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 15.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 00.6443.001 και
τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:20.7336.001 με τίτλο «Κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας» και πίστωση 23.000,00€ στο αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.000,00€ και μέσω αποθεματικού δημιουργεί νέα ισόποση
πίστωση με ΚΑ:
20.6699.002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της
πυροπροστασίας» από ΣΑΤΑ-Πυροπροστασία.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από: 1) τον ΚΑ: 30.8122.001 με τίτλο
«Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Έργα» ποσό 200.000,00€, 2) τον ΚΑ:30.7411.001 με
τίτλο «Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
ποσό 34.241,11€ και 3) τον ΚΑ:30.7411.047 με τίτλο «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού
δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» ποσό 37.321,40€ και ενισχύει το
αποθεματικό με Κ.Α. 90.9111.001 με το συνολικό ποσό των 271.562,51€.
Ε) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 85.609,60€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» σε εκτέλεση της με Α.Π.: 4156/ 24-07-2018 απόφασης
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ» και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.004 και τίτλο
"Επιχορήγηση «Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»" και ποσό 85.609,60€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7135.003 και
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» και ποσό 85.609,60€.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 145.000,00€ και ενισχύει τις κατωτέρω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:
20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και ποσό 70.000,00€, 2) ΚΑ:
30.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και ποσό 30.000,00€, 3) ΚΑ:
20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και ποσό 30.000,00€
και 4) ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και ποσό
15.000,00€ από Ίδια έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.130,40€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:10.6117.001 και
τίτλο «Υποστήριξη σύνταξης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για τις οργανικές
θέσεις του Δήμου Βέροιας» από ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:30.7323.003 με τίτλο
«Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» το ποσό των 63.000,00€ στο
Αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001.
Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση

με ΚΑ:30.7323.013 και τίτλο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης
Μακροχωρίου)» από έσοδα ΣΑΤΑ.
Θ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:1328.005 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ
για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» με ποσό 400.000,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω
αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:60.6054.003, τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ» και
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30.7135.005 και τίτλο «Προμήθεια
υδραυλικού ανελκυστήρα στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» από Ίδια
Έσοδα.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με KA:30.7411.001 και
τίτλο «Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας» και ποσό 70.806,23€ από Ίδια Έσοδα σε
«Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» με την
ίδια πίστωση από Ίδια Έσοδα.
ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:35.6279.008 και
τίτλο «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων» από Ίδια Έσοδα.
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 13-08-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Δημάρχου, Γεωργίου
Σοφιανίδη.
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.
12531/2017/4-1-2018 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 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 (11η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής :
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 12.000,00€ 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 Κεφαλαίο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 15.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 00.6443.001 και
τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:20.7336.001 με τίτλο «Κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας» ποσό 6.000,00€ στο αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001 και μέσω
αποθεματικού δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20.6699.002 και τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της πυροπροστασίας» από ΣΑΤΑΠυροπροστασία.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από: 1) τον ΚΑ:30.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Έργα» ποσό 200.000,00€, 2) τον ΚΑ:30.7411.001 με τίτλο «Μελέτη
βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ποσό 34.241,11€
και 3) τον ΚΑ:30.7411.047 με τίτλο «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου
διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» ποσό 37.321,40€ και ενισχύει το αποθεματικό

με Κ.Α.90.9111.001 με το συνολικό ποσό των 271.562,51€.
Ε) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 85.609,60€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» σε εκτέλεση της με Α.Π.: 4156/ 24-07-2018 απόφασης
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ» και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.004 και τίτλο
"Επιχορήγηση «Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»" με ποσό 85.609,60€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7135.003 και
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με ποσό 85.609,60€.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 145.000,00€ και ενισχύει τις κατωτέρω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:
20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και ποσό 70.000,00€, 2) ΚΑ:
30.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και ποσό 30.000,00€, 3) ΚΑ:
20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και ποσό 30.000,00€
και 4) ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και ποσό
15.000,00€ από Ίδια έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.130,40€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:10.6117.001 και τίτλο «Υποστήριξη σύνταξης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων
Εργασίας για τις οργανικές θέσεις του Δήμου Βέροιας» από ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:30.7323.003 με τίτλο
«Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» ποσό 63.000,00€ στο
Αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001.
Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση
με ΚΑ:30.7323.013 και τίτλο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης
Μακροχωρίου)» από έσοδα ΣΑΤΑ.
Θ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:1328.005 και τίτλο
"Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ»" με ποσό 400.000,00€ από
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει ισόποσα την πίστωση
με ΚΑ:60.6054.003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος
κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ» από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30.7135.005 και τίτλο «Προμήθεια
υδραυλικού ανελκυστήρα στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» με ποσό
30.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με KA:30.7411.001 από
«Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας» σε «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:35.6279.008 και τίτλο «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 522 / 2018.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 14-08-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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 14-08 -2018
Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 522/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
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Β/4
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Β/2β

