ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 37 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 649 / 2018.
Περίληψη
Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση του Προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου
Βέροιας σχετικά με την αναχρηματοδότηση του
υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου από το Τ.Π. &
Δανείων.
Στη Βέροια, σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 11-12-2018 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. Λ. Ακριβόπουλος
2. Α. Σιδηρόπουλος
2. Ι. Κυρατλίδης
3. Δ. Κουλουριώτης
3. Ν.Τσιαμήτρος
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Λαζαρίδης
6. Α. Αποστολόπουλος
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια μετά την έγκριση της κατεπείγουσας συνεδρίασης είπε στην
Επιτροπή ότι υπάρχει και το θέμα «Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση του Προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Βέροιας σχετικά με την
αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου από το Τ.Π. & Δανείων» που
έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.
Πρόεδρος: Η συζήτηση του θέματος επείγει επειδή σχετικά με την αναχρηματοδότηση
του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου από το Τ.Π. & Δανείων, όπως αυτή εγκρίθηκε με
την αριθμ.661/2017 απόφαση του Δ.Σ., είναι απαραίτητη η έγκριση του Προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Βέροιας από το Δημοτικό Συμβούλιο,
προκειμένου το αίτημά μας να αξιολογηθεί. Συμφωνείτε στη συζήτηση του;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω
θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο
Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 11-12-2018
εισηγητικό σημείωμά του, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ
270/Α/24-12-2014):
Α) Παρ. 1 «Επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων με αναγνωρισμένα πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων τους με έναν
εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του
Ν.3852/2010 (Α΄ 87)».
Β) Παρ. 2: «Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να χρηματοδοτεί τα
ανωτέρω δάνεια μέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του

Ν.3965/2011 (Α΄ 113) και του εδαφίου ιν της παρ. 1α του άρθρ. 2 του Π.Δ. 169/2013 για
αναχρηματοδότηση προς εξυγίανση μόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού των Συνδέσμων,
Ενώσεων και Ν.Π. αυτών.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης καθορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Τ.Π. και Δ.».
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ.681/2017 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο την ανάγκη αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με
το Τ.Π. & Δανείων, το οποίο με την αριθμ. 661/2017 απόφασή του ενέκρινε την υποβολή
του σχετικού αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στην ενημερωτική εγκύκλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εκδόθηκε
τον Ιανουάριο του 2017 προβλέπονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και ΝΠ
αυτών με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν συναφθεί με
πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και εξωτερικού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Τ.Π. και Δ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
έγκρισης του υπό λήψη δανείου χωρίζονται στις κατηγορίες: α) Δικαιολογητικά
σκοπιμότητας του δανείου, β) Δικαιολογητικά βιωσιμότητας, ορθολογικής οργάνωσης και
πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος το δάνειο Δήμου και γ) Δικαιολογητικά σχετικά
με τα νομιμοποιητικά στοιχεία του Δήμου.
Στην κατηγορία (α) των δικαιολογητικών σκοπιμότητας και συγκεκριμένα στην παρ. 5
αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό η υποβολή Προγράμματος αποκατάστασης
οικονομικής λειτουργίας του Δήμου εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης
(δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο) συνοδευόμενο από έκθεση εκτίμησης ορκωτών λογιστών
στην οποία θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα οικονομική θέση του Δήμου καθώς επίσης και
η οικονομική κατάστασή του όπως έχει διαμορφωθεί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να καταδειχθεί η οικονομική ικανότητα του
Δήμου Βέροιας με στόχο την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την ενσωμάτωσή τους σε ένα νέο δάνειο με
ευνοϊκότερους όρους σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ
270/τ.Α΄/24-12-2014).
Έτσι, με βάση τα οικονομικά δεδομένα του απολογισμού έτους 2017 γίνεται η εκτίμηση
των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2018 καθώς και μία πρόβλεψη για την
τριετία 2018-2020.
1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης Δήμου
1.1. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης
Η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Δήμου Βέροιας κατά την 31-12-2017
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Τέλος
προηγούµενου
έτους 2017
Στοιχεία Ενεργητικού
Α. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
3. Λοιπές απαιτήσεις
Β. ∆ιαθέσιµα

8.379.585,81
7.016.179,31
973.408,09
389.998,41
7.735.097,25

2018
7.808.965,11
6.445.558,61
973.408,09
389.998,41
9.919.545,67

Μεταβολή
%
-6,81%
-8,13%
0,00%
0,00%
28,24%

1. Ταµείο
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Γ Μεταβατικοί Λογαριασµοί ενεργητικού
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Στοιχεία Παθητικού
Α. Υποχρεώσεις από δάνεια
1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες
2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες
Β. Λοιπές υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Γ Μεταβατικοί λογαρισµοί παθητικού
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα)
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Λοιπά πληροφοριακά οικονοµικά στοιχεία
Καταπτώσεις εγγυήσεων προς τρίτους (∆ΕΥΑ,
1.
λοιπές επιχειρήσεις κλπ)
2. Εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις

33.855,98
7.701.241,27
961.320,16
19.836,00
941.484,16
0,00

0,00
9.919.545,67
961.320,16
19.836,00
941.484,16
0,00

-100,00%
28,80%
0,00%
0,00%
0,00%

3.268.031,36
3.268.031,36
0,00
2.117.301,29
1.074.772,25
616.443,37
56.027,56
34.428,68
335.629,43
6.931,05
6.931,05
0,00
0,00
0,00

2.438.185,21
2.438.185,21
0,00
1.790.456,24
1.700.000,00
0,00
56.027,56
34.428,68
0,00
6.931,05
6.931,05
0,00
0,00
0,00

-25,39%
-25,39%

0,00

0,00

806.356,00

0,00

-15,44%
58,17%
-100,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1.1.1. Στοιχεία ενεργητικού
Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31/12/2017 ανέρχονταν:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαιτήσεις από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Απαιτήσεις από Δ.Ε.Η Α.Ε
Απαιτήσεις από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2017

ΠΟΣΑ ΣΕ €
8.594.917,13
883.878,83
185.147,54
9.663.943,50
-1.674.356,10
7.989.587,40

Οι καθυστερημένες απαιτήσεις (πέραν του έτους)από πώληση υπηρεσιών ανέρχονται
στο ποσό των 8.064.882,52 και απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για να εισπραχθούν.
Η ανάλυση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΤΕΛΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ)
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ.ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε." ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ
ΒΕΡΜΙΟΥ"
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ. ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΟΣΟ €
141.038,86
607.129,73
518.852,45
609.117,75
1.592.028,85
18.493,59
3.156.054,58
146.103,58
309.792,30
196.580,67

459.637,08
25.929,67

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΌ "ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ"
ΣΥΝΟΛΟ

284.123,47
8.064.882,58

Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 389.998,41€, εκ των οποίων
214.207,25€ αφορά δάνειο προς την Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) και ποσό 175.791,16€ αφορούν λοιπές απαιτήσεις.
Εκτίμηση δυνατότητας είσπραξης απαιτήσεων
Η δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων επηρεάζεται από την υφιστάμενη γενική
οικονομική κατάσταση, Παράλληλα, η ανεργία και η φτώχεια αυξήθηκαν δραματικά, με
αποτέλεσμα τη δυσκολία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις οικονομικές
υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τις Δ.Ε.Κ.Ο. αλλά και να εξασφαλίσουν
τα αναγκαία μέσα επιβίωσης. Παρόλα αυτά και την γενικότερη δυσμενή οικονομική
συγκυρία, εκτιμούμε αύξηση των ιδίων εσόδων, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης
των αναμενόμενων εσόδων από φόρους, τέλη και δικαιώματα και της αξιοποίησης των
ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ. ρύθμιση 100 δόσεων) για την είσπραξη παλαιών
οφειλών.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό των
36.888.455,10€. Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό
των 29.153.357,85€.
Η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων και πληρωμών της χρήσης 2017 ανέρχεται σε
7.735.097,25€ και αποτελεί το Χρηματικό Υπόλοιπο τέλους χρήσης 2017.
Από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου ποσό 7.701.241,27€ ήταν κατατεθειμένα σε
τραπεζικούς λογαριασμούς και ποσό 33.855,98€ βρίσκονταν σε μετρητά στο ταμείο του
Δήμου.
Τα χρηματικά διαθέσιμα ανά κατηγορία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανειδίκευτα
Ειδικευμένα
Σύνολο

Χρηματικό Υπόλοιπο (31.12.2017)
4.892.812,67
2.842.284,58
7.735.097,25

1.1.2. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας κατά την 31/12/2017 αναλύονται
ως εξής:
Πιστωτικό ίδρυμα
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ALHFA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Επιτό
-κιο

Υπόλοιπο
31/12/2017

7,02%
5,90%
7,02%
5,90%
5,90%
5,90%
5,90%
5,90%
5,90%

42.240,23
85.168,94
34.187,68
512.847,30
71.654,72
803.476,95
143.765,82
4.013,72
1.982,96
1.699.338,32
264.398,99
264.398,99
537.111,19

2,01%
1,31%

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις - Μακροπρό δόσεις που
θεσμες
λήγουν στην
υποχρεώσεις
επόμενη χρήση
4.878,01
37.362,22
8.636,06
76.532,88
3.329,80
30.857,88
27.335,37
485.511,93
7.265,73
64.388,99
47.906,50
755.570,45
9.653,19
134.112,63
713,44
3.300,28
453,96
1.529,00
110.172,06
1.589.166,26
42.511,52
221.887,47
42.511,52
221.887,47
266.745,93
270.365,26

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1,31%

767.182,86
1.304.294,05
3.268.031,36

381.006,58
647.752,51
800.436,09

386.176,28
656.541,54
2.467.595,27

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα βασικά στοιχεία των υφιστάμενων δανείων
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς αναχρηματοδότηση.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ALHFA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Αρ. Διάρκεια Λήξη
Επιτόκιο ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΗΤΙΚΕΣ
Δανείου (Σε έτη) Δανείου
ΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΣ
7446
17
2024
7,02%
42.240,23 12.662,71
7445
17
2025
5,90%
85.168,94 24.119,29
7447
18
2025
7,02%
34.187,68 11.650,50
7450
27
2030
5,90%
512.847,30 235.866,36
7448
26
2025
5,90%
71.654,72 20.292,15
7449
27
2029
5,90%
803.476,95 340.262,67
7441
27
2028
5,90%
143.765,82 55.723,33
7443
23
2022
5,90%
4.013,72
737,54
7442
22
2021
5,90%
1.982,96
300,86
1.699.338,32 701.615,42
2023
2,01% 264.398,99 16.244,10
264.398,99 16.244,10
2019
1,31% 537.111,19
8.853,94
2019
1,31% 767.182,86 12.646,53
1.304.294,05 21.500,48
3.268.031,36 739.360,00

Επισημαίνεται ότι κατά την 31/12/2017 δεν υφίστανται παράγοντες που πιθανόν να
αυξήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου όπως καταπτώσεις εγγυήσεων σε
επιχειρήσεις, δάνεια Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.
1.1.3. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις στους σχολικούς φύλακες βάσει δικαστικών
αποφάσεων
Αποδοχές εκτάκτων και μονίμων υπαλλήλων Δήμου πληρωτέες
Σύνολα

Ποσα σε €
1.073.772,25
56.350,26
34.426,27
297.971,43
604.061,43
12.578,14
2.079.159,78

1.1.4. Λοιπές οικονομικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των
οικονομικών του Δήμου
Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις
Από την επιστολή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου την 31/12/2017 υφίστανται κατά
του Δήμου Βέροιας αγωγές που εκτιμάται ότι θα τελεσιδικήσουν κατά του Δήμου
συνολικού ποσού 330.000,00 €.
1.2. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού 2018
Η ανάλυση των εσόδων τόσο του απολογισμού 2017 όσο και της εκτίμησης των εσόδων
έτους 2018 αναλύονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί.

Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανέρχονται σε
29.856.451,925€, έναντι 28.714.699,68€ της προηγούμενης χρήσης, ποσοστό αύξησης 4%
περίπου.
Η ανάλυση των εξόδων τόσο του απολογισμού 2017 όσο και της εκτίμησης των εξόδων
έτους 2018 αναλύονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί.

1.3. Αξιολόγηση οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, αξιοποίηση ακίνητης
περιουσίας, αναφορά στην οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του Δήμου
Αξιολόγηση οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
Η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Βέροιας διέπεται από τις παρακάτω
αναφερόμενες γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης (άρθρο 33 Ν.4270/2014).
Με τις αρχές αυτές διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δεσμεύσεων της Διοικήσεως να
αξιοποιεί την εκ του νόμου παρεχόμενη ευχέρεια οικονομικής δράσεως μόνο στο μέτρο
που είναι απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών της και με την ελάσσονα
δυνατή δαπάνη. Εξάλλου, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δαπανών
και αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος αποσκοπεί και στον δημόσιο έλεγχο
χρήσεως των κονδυλίων από τις αρχές, κατ' εφαρμογή των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχειρίσεως και της διαφάνειας, ως ειδικών όρων δημοσιονομικής
νομιμότητας, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από τα στοιχεία του φακέλου ότι οι
αρμόδιοι φορείς προέβησαν στις απολύτως αναγκαίες δαπάνες για την εκπλήρωση του
δημοσίου σκοπού των οικείων φορέων. Επιπρόσθετα, το όργανο του Δήμου προς το οποίο
απευθύνεται η τήρηση των ανωτέρω γενικών αρχών είναι η Οικονομική Επιτροπή,
δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 παρακολουθεί και ελέγχει την
οικονομική λειτουργία του δήμου, συντάσσει τον προϋπολογισμό και ελέγχει την
υλοποίησή του.
(α) Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: Σύμφωνα με την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων
του Δήμου, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους,
πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής
βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται: (αα) στην αρχή της
οικονομικότητας, σύμφωνα με την οποία τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση
των δημοτικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και
ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με την χρήση των αναγκαίων
μόνο διοικητικών πόρων,

(ββ) στην αρχή της αποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τηρείται η
βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων
αποτελεσμάτων και (γγ) στην αρχή της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την οποία
ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων
που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
(β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας: Σύμφωνα με την αρχή της
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Όλοι οι
υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση ασκούν τις
αρμοδιότητες τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των
οικονομικών του Δήμου.
(γ) Αρχή της διαφάνειας: Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και
οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους του Δήμου έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την
έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της
δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος
έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του
Δήμου.
(δ) Αρχή της ειλικρίνειας: Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας, κάθε οικονομική και
δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που
καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό,
σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει ο Δήμος, σε άλλες
προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα
τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές
επιπτώσεις.
Συγκεκριμένα, η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας εφαρμόζει για την είσπραξη των
εσόδων όλες τις διαδικασίες που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα, βεβαιώνει κάθε απαίτηση
του Δήμου και καταχωρεί σε βεβαιωτικούς καταλόγους το ποσό αυτής, το πρόσωπο του
οφειλέτη, το είδος του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται. Στη συνέχεια
αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση σε κάθε οφειλέτη μέσω του ταχυδρομείου κυρίως.
Πέραν της είσπραξης των απαιτήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους, η ταμειακή
υπηρεσία εισπράττει και τα οίκοθεν βεβαιωθέντα λοιπά έσοδα του Δήμου.
Επίσης, η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για ποσά άνω των τριακοσίων (300,00) ευρώ,
συντάσσει κατάσταση οφειλετών με τα πλήρη στοιχεία τους και την αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ.
ώστε να υπάρχει στέρηση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
Παράλληλα, σε όλους τους οφειλέτες του Δήμου δεν χορηγείται αποδεικτικό δημοτικής
ενημερότητας.
Η ταμειακή υπηρεσία ενημερώνει και προσκαλεί κάθε φορά τους οφειλέτες του Δήμου,
με ανακοινώσεις και δελτία τύπου, να ρυθμίζουν και να εξοφλούν τα χρέη τους μέσω των
ευνοϊκών ρυθμίσεων που κάθε φορά ισχύουν.
Όσον αφορά τις διαδικασίες είσπραξης των εσόδων μέσω λήψης αναγκαστικών μέτρων
κατά των οφειλετών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, ο Δήμος μας δεν έχει προβεί σε καμία
ενέργεια κυρίως λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια. Εξαίρεση θα αποτελέσουν μεγαλοοφειλέτες, οι οποίοι συστηματικά δεν
εντάσσονται σε ρύθμιση και δεν πληρώνουν.
Τέλος, προτεραιότητα της οικονομικής υπηρεσίας και κυρίως μετά το πέρας της
διαδικασίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι η τήρηση αποπληρωμής με
απόλυτη χρονολογική σειρά των δημιουργηθέντων υποχρεώσεων. Η τήρηση της ανωτέρω
διαδικασίας θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας μέσω του
προγραμματισμού των πληρωμών και θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
εργασίας.

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Η αναβάθμιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου δεδομένου του
νομικού πλαισίου δεν είναι εύκολη. Για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
γίνονται προσπάθειες όπως:
α) Μελέτη αξιοποίησης των υφιστάμενων χώρων για τη στέγαση των υπηρεσιών ώστε
να περιοριστεί η ανάγκη μίσθωσης νέων χώρων.
β) Εκμίσθωση υφιστάμενης δημοτικής περιουσίας (ακινήτων, κτιρίων κλπ.) για την
αύξηση των εσόδων.
γ) Καταγραφή και νομιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
Οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του Δήμου
Στο Δήμο Βέροιας δραστηριοποιούνται συνολικά επτά νομικά πρόσωπα: το Κέντρο δ.τ.
"ΚΑΠΑ", ο βρεφονηπιακός σταθμός "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ" με δ.τ. "ΔΗΒΡΕΣΤΑ",
η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, το ΚΕΠΑ, το ΔΗΠΕΘΕ και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.). Από αυτά τα τέσσερα πρώτα λειτουργούν ως νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ενώ τα τρία τελευταία ως νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία μέχρι και σήμερα δεν εμφανίζουν ανάγκες επιπλέον
χρηματοδότησης.
1.4. Συμπεράσματα -προσδιορισμός των προβλημάτων -προτάσεις με συγκεκριμένα
μέτρα αναβάθμισης της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μια κατηγορία οικονομικών
μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς α) παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν
έργα υποδομής που χαρακτηρίζονται ως τοπικά δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατόν
να παραχθούν από την αγορά ούτε και να τιμολογηθούν με τις κλασικές μεθόδους του
ιδιωτικού τομέα, β) δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα όπως οι επιχειρήσεις και γ)
αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο
Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται σε τρεις κατευθύνσεις: α)
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, β) στην αναζήτηση
σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την υιοθέτηση διαδικασιών σχεδιασμού,
προγραμματισμού και ανάπτυξης, γ) στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η
υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και αναπτυξιακών στόχων.
Ο Δήμος Βέροιας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3852/2010, διοικείται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική
Επιτροπή και τον Δήμαρχο. Ο Δήμος Βέροιας καλείται να ανταποκριθεί στις νέες
προκλήσεις που εισήγαγε ο Καλλικράτης αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις σε εθνικό και σε
παγκόσμιο επίπεδο μέσω της βελτίωσης της διοικητικής του ικανότητας και της προσφοράς
ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες του. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθηθεί η
οικονομική αναδιάρθρωση του Δήμου προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξή
του, η οποία θα επιτευχθεί με την ορθολογική και πλήρη αξιοποίηση της περιουσίας του
Δήμου καθώς και με την είσπραξη των απαιτήσεων του με συστηματικό τρόπο. Σε
διοικητικό επίπεδο η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί
με την σύνταξη ενός νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο οποίος θα
αξιοποιεί όλο το προσωπικό του Δήμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνδυασμό με
τη χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι οποίες θα
απλουστεύσουν τις διαδικασίες, μειώνοντας την γραφειοκρατία και τις διοικητικές
επιβαρύνσεις που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τον
Δήμο μειώνοντας τα φαινόμενα διαφθοράς και εδραιώνοντας μια σχέση εμπιστοσύνης
μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου. Σε οικονομικό επίπεδο έχει γίνει αναλυτική
αναφορά στην ενότητα 1.3. αναφορικά με την αναδιοργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας

και τον συστηματικό έλεγχο και είσπραξη των απαιτήσεων που έχει ο Δήμος έναντι των
δημοτών του.
2. Προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος και των μέτρων περιορισμού των
δαπανών και αύξησης των εσόδων
1. Στόχος του προγράμματος.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση όλων των δανείων του Τ.Π. &
Δανείων σε ένα νέο δάνειο με ευνοϊκότερο επιτόκιο όπου θα δίνει τη δυνατότητα
εξοικονόμησης πόρων.
Σήμερα, ο Δήμος Βέροιας εμφανίζει εννέα δάνεια στο Τ.Π. & Δανείων με διαφορετικά
επιτόκια και διαφορετικούς χρόνους λήξης. Η συνολική επιβάρυνση σε τόκους είναι
701.615,42€ και η λήξη τους το έτος 2030.
Με την αναχρηματοδότηση και τη συγκέντρωση των υφιστάμενων δανείων σε ένα νέο
με ευνοϊκότερο επιτόκιο αναμένεται η εξόφληση των δανείων να πραγματοποιηθεί το έτος
2027. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων ύψους 274.417,04€, όπως
αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΟΣΕΙΣ 2018
ΔΟΣΕΙΣ 2019
ΔΟΣΕΙΣ 2020
ΔΟΣΕΙΣ 2021
ΔΟΣΕΙΣ 2022
ΔΟΣΕΙΣ 2023
ΔΟΣΕΙΣ 2024
ΔΟΣΕΙΣ 2025
ΔΟΣΕΙΣ 2026
ΔΟΣΕΙΣ 2027
ΔΟΣΕΙΣ 2028
ΔΟΣΕΙΣ 2029
ΔΟΣΕΙΣ 2030
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΚΟΣ
110.172,06
101.116,95
116.764,14
94.524,87
123.751,61
87.537,41
131.158,24
80.130,78
138.438,30
72.279,76
145.776,49
63.991,31
154.506,36
55.261,45
155.917,07
46.007,46
134.291,98
36.748,39
142.215,21
28.825,16
150.605,91
20.434,46
141.356,28
11.548,72
54.384,66
3.208,70
1.699.338,32
701.615,42

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΚΟΣ
139.582,12
73.071,55
145.584,15
67.069,52
151.844,27
60.809,40
158.373,58
54.280,09
165.183,64
47.470,03
172.286,54
40.367,13
179.694,86
32.958,81
187.421,74
25.231,93
195.480,87
17.172,80
203.886,55
8.767,12

1.699.338,32

427.198,39

ΔΙΑΦΟΡΑ
-1.364,65
-1.364,65
-1.364,65
-1.364,65
-1.935,61
-2.885,86
-2.885,86
-10.729,14
-41.613,30
-41.613,30
171.040,37
152.904,99
57.593,36
274.417,04

Σε κάθε περίπτωση μέσω της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους και μέσω της
αύξησης των εσόδων και του περιορισμού των εξόδων όπου είναι δυνατόν (χωρίς την
μείωση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες) θα βελτιωθεί η
οικονομική ικανότητα του Δήμου Βέροιας.
Σημειώνεται ότι:
 Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση εσόδων και δαπανών, μέσω των μηχανογραφικών
εργαλείων που διαθέτουμε, σε καθημερινή και μηνιαία βάση, με σκοπό την τήρηση του
προϋπολογισμού.
 Προγραμματίζονται νέες επενδύσεις έργων και υπηρεσιών με ειδικευμένες
χρηματοδοτήσεις (Σ.Α.Τ.Α, Ε.Σ.Π.Α., Π.Δ.Ε. προγράμματα Ε.Ε).
 Υπάρχει αποτελεσματική και σωστή οργάνωση των υπηρεσιών του.
2. Μέτρα περιορισμού των δαπανών και βελτίωσης των εσόδων
Οι δαπάνες ήδη έχουν περιοριστεί και σήμερα ο κυριότερος στόχος είναι η
μηχανογράφηση και τήρηση λογιστικής αποθήκης – κοστολόγησης.
Στόχος είναι να εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης, ο έλεγχος των
τετραγωνικών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την ορθή απόδοση τελών κ.α.
3. Εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2020
Κ.Α.

Απολογισµός
2017

2018

Εκτιµήσεις
2019

2020

0
1
2
3
4
5
6
7
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32
4
41
42

24.047.677,54 24.440.901,69 24.311.165,50 24.424.526,19
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια
408.167,17
457.250,00
480.112,50
504.118,13
Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
45.386,43
174.365,41
50.000,00
50.000,00
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
5.157.480,86 4.380.150,00 4.467.753,00 4.557.108,06
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή
957.193,14
721.300,00
721.300,00
721.300,00
υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές
280.814,45
242.000,00
242.000,00
242.000,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις
17.088.587,99 17.062.311,28 18.300.000,00 18.300.000,00
Λοιπά τακτικά έσοδα
110.047,50 1.403.525,00
50.000,00
50.000,00
2.827.436,75 4.213.585,24 3.645.000,00 3.645.000,00
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης
1.123,04
484,60
0,00
0,00
περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
68.000,00
696.335,89
200.000,00
200.000,00
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
2.344.891,54 3.071.764,75 3.000.000,00 3.000.000,00
∆ωρεές - κληρονοµιές -κληροδοσίες
0,00
0,00
0,00
0,00
Προσαυξήσεις - πρόστιµα -παράβολα
355.090,62
370.500,00
370.500,00
370.500,00
Λοιπά έκτακτα έσοδα
58.331,55
74.500,00
74.500,00
74.500,00
311.694,15 1.201.965,00 1.251.245,57 1.302.546,63
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα
235.074,33 1.104.965,00 1.150.268,57 1.197.429,58
Έκτακτα έσοδα
76.619,82
97.000,00
100.977,00
105.117,06
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
517.402,51
201.013,00
500.000,00
500.000,00
Εισπράξεις από δάνεια
0,00
0,00
0,00
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών
ετών
517.402,51
201.013,00
500.000,00
500.000,00
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων

2.785.212,77 3.341.000,00
2.669.236,77 2.983.000,00
115.976,00
358.000,00

Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ

5

65
66
67
68
7.
71
73
74
75
8.
81.
82.

3.341.000,00
2.983.000,00
358.000,00

30.489.423,72 33.398.464,93 33.048.411,07 33.213.072,82

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κ.Α.
6.
60
61
62
63
64

3.341.000,00
2.983.000,00
358.000,00

6.399.031,38 7.881.652,63

9.919.545,67 10.846.779,39

36.888.455,10 41.280.117,56 42.967.956,73 44.059.852,20
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 - 2020
Απολογισµός
Εκτιµήσεις
2017
2018
2019
24.069.396,83 24.236.074,91 24.573.358,48
6.756.805,21
7.145.671,49
7.502.955,06
507.412,68
520.108,40
520.108,40
3.346.369,73
3.250.000,00
3.250.000,00
98.363,72
98.026,72
98.026,72
277.438,90
231.465,60
231.465,60

Λειτουργικές δαπάνες
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
δηµοσίας πίστεως
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά Έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προµήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές
εργασίες κλπ
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές
σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Γενικό σύνολο

2020
24.278.592,54
7.878.102,82
520.108,40
3.250.000,00
98.026,72
231.465,60

938.753,08

950.000,00

930.000,00

260.086,31

1.137.543,39
11.006.104,35
605,77
2.092.487,13

920.000,00
11.120.552,70
250,00
2.348.942,31

920.000,00
11.120.552,70
250,00
3.109.103,00

920.000,00
11.120.552,70
250,00
3.038.220,00

585.556,28
1.366.997,37

269.549,88
1.980.228,87

300.000,00
2.575.103,00

300.000,00
2.500.000,00

124.933,48

49.163,56

184.000,00

188.220,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.962.219,80

4.866.010,91

4.438.715,86

4.438.715,86

2.123.503,94
2.838.715,86
31.124.103,76

2.027.295,05
2.838.715,86
31.451.028,13

1.600.000,00
2.838.715,86
32.121.177,34

1.600.000,00
2.838.715,86
31.755.528,40

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Απολογισµός

Εκτιµήσεις

Α.
1.
2.
3.
Β.
1.
2.
Α.
1.
2.
Β.
1.
3.
4.
5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

2017
8.379.585,81
7.016.179,31

2018
7.808.965,11
6.445.558,61

2019
7.435.068,11
6.071.661,61

2020
7.435.068,11
6.071.661,61

Απαιτήσεις απόΕλληνικό ∆ηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε
τράπεζες
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε
Τράπεζες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

973.408,09
389.998,41
7.735.097,25
33.855,98
7.701.241,27

973.408,09
389.998,41
9.919.545,67
0,00
9.919.545,67

973.408,09
389.998,41
10.941.758,44
0,00
10.941.758,44

973.408,09
389.998,41
12.499.030,86
0,00
12.499.030,86

3.268.031,36

2.438.185,21

1.592.686,14

1.396.589,17

3.268.031,36

2.438.185,21

1.592.686,14

1.396.589,17

0,00

0,00

0,00

0,00

2.124.232,34
1.074.772,25
56.027,56
34.428,68

1.797.387,29
1.700.000,00
56.027,56
34.428,68

1.797.387,29
1.700.000,00
56.027,56
34.428,68

1.797.387,29
1.700.000,00
56.027,56
34.428,68

959.003,85

6.931,05

6.931,05

6.931,05

Προσδιορισμός ετήσιων αποτελεσμάτων
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ - ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Απολογισµός
2017
Συνολική εκτίµηση Εσόδων
30.489.423,72
για τα έτη 2018-2020
Συνολική εκτίµηση Εξόδων
29.006.802,47
για τα έτη 2018-2020
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
1.482.621,25
ή ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

2018

Εκτιµήσεις
2019

2020

33.398.464,93

33.048.411,07

33.213.072,82

31.360.571,89

32.026.198,29

31.655.800,40

2.037.893,04

1.022.212,77

1.557.272,42

Επίσης, επισυνάπτουμε την από 11/12/2018 έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας
Λογίστριας Ευθυμίας Ν. Αλεξανδροπούλου, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Εξετάσαμε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις
για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση» την Αναμενόμενη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση την οποία έχει
καταρτίσει ο ∆ήµος Βέροιας µε σκοπό, την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων
δανείων του µε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την ενσωμάτωση τους σε ένα
δάνειο µε ευνοϊκότερους όρους σύμφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του
Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014). Ο Δήμος µε βάση τα οικονομικά δεδομένα του
απολογισμού έτους 2017 προχωρεί σε εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το
έτος 2018, καθώς και σε µια πρόβλεψη για την τριετία 2018-2020.
Ευθύνη της Διοίκησης για την πρόβλεψη
Η κατάρτιση και παρουσίαση της Πρόβλεψης, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοχή
στις οποίες βασίζεται, όπως αναφέρονται στο «Πρόγραµµα αποκατάστασης Οικονοµικής
λειτουργίας του ∆ήµου Βέροιας, αποτελεί ευθύνη της ∆ιοίκησης του δήµου. Η Πρόβλεψη
αυτή έχει καταρτιστεί για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγική παράγραφο. Η
Πρόβλεψη βασίζεται σε µία σειρά από παραδοχές και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
«Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου Βέροιας. Ως εκ τούτου,
η πρόβλεψη μπορεί να µην είναι κατάλληλη για άλλο σκοπό πέραν του προαναφερόµενου.
Ευθύνη του Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι να εξετάσουµε τις υποθέσεις και παραδοχές που υποστηρίζουν
την Πρόβλεψη και τις λοιπές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο «Πρόγραµµα
Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του Δήµου Βέροιας». Η ευθύνη µας δεν
περιλαµβάνει την επαλήθευση της Πρόβλεψης και συνεπώς δεν εγγυόµαστε την ακρίβειά
της.

Εκτελεσθείσα εργασία και έκφραση γνώµης
Έχουμε υποβάλλει τα στοιχεία της Πρόβλεψης σε εξεταστικές δοκιµασίες. Με βάση την
εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων και τεκµηρίων που υποστηρίζουν τις παραδοχές, δεν
έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που να µας κάνει να πιστεύουµε ότι αυτές οι
παραδοχές δεν παρέχουν µια εύλογη βάση για την Πρόβλεψη.
Περιορισµός Ευθύνης
Επισηµαίνουµε ότι τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τη
Πρόβλεψη, καθόσον τα προσδοκώµενα γεγονότα συχνά δεν λαµβάνουν χώρα όπως
αναµένεται και απόκλιση µπορεί να είναι σηµαντική.
Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα,
τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.
Περιορισμός Χρήσης
Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη
παράγραφο της παρούσας απευθύνεται αποκλειστικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί
σε τρίτους».
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, με την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων
δανείων θα εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι που χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δράσεις
του Δήμου, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκριση του επισυναπτόμενου στην εισήγηση Προγράμματος
Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας, όπως αυτό συντάχθηκε από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό έγκρισης του υπό
λήψη δανείου από το Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα και με το αριθμ.πρωτ. 97696/11.09.2018
έγγραφό του, το οποίο δάνειο θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των
ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2
του άρθρου 81 του Ν.4316/2014.»
Ο Πρόεδρος επίσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής και την από 11-12-2018 Έκθεση της
Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Ευθυμίας Ν.Αλεξανδροπούλου, σχετικά με το θέμα.
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.;
Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 11-12-2018 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 648/2018 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Την αριθμ.681/2017 απόφαση Ο.Ε. «Εισήγηση στο Δ.Σ. για σύναψη δανειακής
σύμβασης για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου προς το
Τ.Π. & Δανείων».
4. Την αριθμ.661/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
5. Το αριθμ.πρωτ.97696/11-09-2018 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων.
6. Το Πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Βέροιας, όπως
συντάχθηκε από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου και ελέγχθηκε από την Ορκωτή
Ελέγκτρια Λογίστρια Ευθυμία Ν.Αλεξανδροπούλου.

7. Την από 11-12-2018 Έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Ευθυμίας
Ν.Αλεξανδροπούλου, σχετικά με το θέμα.
8. Την ανάγκη σύναψης δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανειακών
οφειλών προς το Τ.Π. & Δανείων, με ευνοϊκότερους όρους.
9. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), του
Ν.3463/06 και των άρθρων 72 και 264 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την έγκριση του Προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Βέροιας, με σκοπό την
αναχρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους των δανειακών οφειλών προς το Τ.Π. &
Δανείων.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 649 / 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
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 13-12-2018
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

-2018

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 649/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση του Προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Βέροιας
σχετικά με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού
του Δήμου από το Τ.Π. & Δανείων.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 649/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
Β΄
Β/4
Β/2α
Β/2β
Α/1α

