ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 36 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 636 / 2018.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
Στη Βέροια, σήμερα στις 03 Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 29-11-2018 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. Α. Αποστολόπουλος
4. Β. Παπαδόπουλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ν.Τσιαμήτρος αποχώρησε από
τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αριθμ.
5. Α. Λαζαρίδης
637/2018 απόφασης.
6. Ν.Τσιαμήτρος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 28-11-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε
πλεονάζουσα πίστωση (ή αδιάθετα υπόλοιπα) συνολικού ποσού 67.364,32€, η οποία
αναλύεται ως εξής: 1) Στον ΚΑ:10.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 15.000,00€, 2) Στον ΚΑ:00.6053.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» ποσό 7.000,00€, 3) Στον
ΚΑ:00.6479.003 με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης πρωτοκόλλων συνεργασίας του Δήμου
Βέροιας με διάφορους φορείς» ποσό 9.000,00€, 4) Στον ΚΑ:35.6279.001 με τίτλο «Κοπή
αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» ποσό 11.564,32€ και 5) Στον ΚΑ:35.7322.006
με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας για πιστοποίηση», η οποία θα
μεταφερθεί στο Αποθεματικό του Δήμου προκειμένου να ενισχυθούν άλλες πιστώσεις.
Β) 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 Κ.Α.
μισθοδοσίας: 1) KA:00.6031.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 1.300,00€, 2)
ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 4.400,00€, 3) ΚΑ:20.6011.001 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 5.200,00€ και 4) ΚΑ:20.6051.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 500,00€.
Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των
11.400,00€, θα προέλθουν από Ίδια Έσοδα από το Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι: 1) Στον

ΚΑ:30.6463.001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» δεν επαρκεί η πίστωση κατά
2.500,00€ και 2) Στον ΚΑ:20.6151.001 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την
είσπραξη τελών και φόρων» δεν επαρκεί η πίστωση κατά 6.000,00€ μέχρι την λήξη της
διαχειριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή τους από Ίδια Έσοδα.
Δ) Με το από 28-11-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών –
Τμήμα Ταμείου, για τη λογιστική τακτοποίηση του παρακρατούμενου φόρου προμηθευτών,
εργολάβων, ελ.Eπαγγελματιών κλπ. και την αντίστοιχη απόδοσή του, προτείνει να
ενισχυθούν ισόποσα οι αντίστοιχοι Κ.Α. Εσόδου & Εξόδου, ως εξής: 1) Στο σκέλος των
εσόδων εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00€ για την ενίσχυση του ΚΑ:00.4123.001 με
τίτλο «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ» και 2) Στο σκέλος των
εξόδων εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00€ για την ενίσχυση του ΚΑ:00.8223.001
«Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων κλπ».
Ε) Με τα από 28-11-2018 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
με την ενίσχυση των παρακάτω δύο Κ.Α., ως εξής: 1) Του ΚΑ:20.6641.001 με τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 16.000,00€ και 2)
Του ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με το ποσό
των 1.530,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.
ΣΤ) Με το από 28-11-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
προτείνεται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α., ως
εξής: 1) Του ΚΑ:30.7331.008 με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών–αλουμινίων σχολικών
κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€, 2) Του ΚΑ:30.7331.009 με τίτλο «Συντήρηση
δομικών σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€, 3) Του ΚΑ:30.7331.010 με τίτλο
«Συντήρηση ξυλουργικών σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€ και 4) Του
ΚΑ:30.7331.011 με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών σχολικών κτιρίων» με το ποσό των
17.150,00€. Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. θα προέλθουν από
πιστώσεις από τους ΚΑΠ έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
(ΣΑΤΑ συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων) καθώς το ποσό που τελικά αποδόθηκε
στο Δήμο Βέροιας ανέρχεται στο ποσό των 219.600,00€ (αριθμ.πρωτ. 23254/23.05.2018
απόφαση υπουργού περί κατανομής πιστώσεων στους Δήμους της Χώρας) αντί του ποσού
των 151.000,00€ που είχε αρχικά εγγραφεί στο προϋπολογισμό έτους 2018.
Z) Με το από 28-11-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
με τη δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το 176νστ αγροτεμάχιο
του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων» και ποσό 24.800,00€ από το αποθεματικό του Δήμου
και από Ίδια Έσοδα.
Η) Με το από 28-11-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ενημερώνει ότι στο έργο με ΚΑ:30.7321.003 και τίτλο «Εργασίες για την μεταστέγαση
του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας» λόγω των εργασιών
ήσσονος σημασίας που προέκυψαν με ποσοστό επί της αρχικής σύμβασης μικρότερο του
14,95% και εγκρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων ΠΕ Ημαθίας (Πράξη 42/2018-πρακτικό 8ο /20-11-2018) πρέπει να ενισχυθεί η
πίστωση του ανωτέρω έργου με το ποσό των 14.355,84€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εργολαβία. Το ανωτέρω απαιτούμενο ποσό θα προέλθει από την απομείωση των παρακάτω
Κ.Α., ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:30.7131.003 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας, Απ.Παύλου, Δοβρά και Μακεδονίδος» ποσό
9.800,00€ και 2) Από τον ΚΑ:30.7336.003 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης
σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας» ποσό 4.555,84€ 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 μειώνει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:10.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» με το ποσό των 15.000,00€, 2) Τον ΚΑ:00.6053.001 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» με το ποσό των 7.000,00€, 3) Τον ΚΑ:00.6479.003
με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης πρωτοκόλλων συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με
διάφορους φορείς» με το ποσό των 9.000,00€ και 4) Τον ΚΑ:35.6279.001 με τίτλο «Κοπή
αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» με το ποσό των 11.564,32€. Το συνολικό ποσό
των 67.364,32€, που προκύπτει από τη μείωση των ανωτέρω Κ.Α. το μεταφέρει στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 11.400,00€ και ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α. μισθοδοσίας, ως εξής: 1)
KA:00.6031.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 1.300,00€, 2) ΚΑ:20.6041.001 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 4.400,00€, 3) ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα» με ποσό 5.200,00€ και 4) ΚΑ:20.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 500,00€, από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 8.500,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.6463.001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» με ποσό 2.500,00€ και 2) Τον
ΚΑ:20.6151.001 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και
φόρων» με ποσό 6.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Δ) Για τη λογιστική τακτοποίηση του παρακρατούμενου φόρου προμηθευτών
εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ και την αντίστοιχη απόδοσή του, ενισχύει ισόποσα τους
αντίστοιχους Κ.Α. Εσόδου & Εξόδου, ως εξής: 1) Στο σκέλος των εσόδων εγγράφει
πίστωση ποσού 30.000,0€ κα ενισχύει τον ΚΑ:00.4123.001 με τίτλο «Φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ» και 2) Στο σκέλος των εξόδων εγγράφει πίστωση
ποσού 30.000,00€ και ενισχύει τον ΚΑ:00.8223.001 «Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων κλπ».
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 17.530,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α., ως εξής:
1) Τον ΚΑ:20.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων»
με το ποσό των 16.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας
φορτηγών αυτοκινήτων» με το ποσό των 1.530,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1312.001 και τίτλο
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ» με το ποσό των 68.600,00€ και στο
σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90/9111.001 το
ανωτέρω ποσό και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:30.7331.008 με
τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών–αλουμινίων σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€,
2) Τον ΚΑ:30.7331.009 με τίτλο «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων» με το ποσό των
17.150,00€, 3) Τον ΚΑ:30.7331.010 με τίτλο «Συντήρηση ξυλουργικών σχολικών κτιρίων»
με το ποσό των 17.150,00€ και 4) Τον ΚΑ:30.7331.011 με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών
σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€.
Z) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:20.7135.019 και τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το 176νστ αγροτεμάχιο του
αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων» από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 14.355,84€ από τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:30.7131.003 με τίτλο
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας, Απ.Παύλου,

Δοβρά και Μακεδονίδος» ποσό 9.800,00€ και 2) Από τον ΚΑ:30.7336.003 με τίτλο
«Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας» ποσό
4.555,84€ και μέσω αποθεματικού ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7321.003 και
τίτλο «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο
Αγ.Βαρβάρας» από Ίδια Έσοδα.
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με
επιπλέον αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;
Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 28-11-2018 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.
12531/2017/4-1-2018 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 (18η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:10.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» με το ποσό των 15.000,00€, 2) Τον ΚΑ:00.6053.001 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» με το ποσό των 7.000,00€, 3) Τον ΚΑ:00.6479.003
με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης πρωτοκόλλων συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με
διάφορους φορείς» με το ποσό των 9.000,00€ και 4) Τον ΚΑ:35.6279.001 με τίτλο «Κοπή
αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» με το ποσό των 11.564,32€. Το συνολικό ποσό
των 67.364,32€, που προκύπτει από τη μείωση των ανωτέρω Κ.Α. το μεταφέρει στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 11.400,00€ και ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α. μισθοδοσίας, ως εξής: 1)
KA:00.6031.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 1.300,00€, 2) ΚΑ:20.6041.001 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα» με ποσό 4.400,00€, 3) ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα» με ποσό 5.200,00€ και 4) ΚΑ:20.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 500,00€, από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 8.500,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.6463.001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» με ποσό 2.500,00€ και 2) Τον
ΚΑ:20.6151.001 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και
φόρων» με ποσό 6.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Δ) Για τη λογιστική τακτοποίηση του παρακρατούμενου φόρου προμηθευτών
εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ και την αντίστοιχη απόδοσή του, ενισχύει ισόποσα τους
αντίστοιχους Κ.Α. Εσόδου & Εξόδου, ως εξής: 1) Στο σκέλος των εσόδων εγγράφει
πίστωση ποσού 30.000,0€ και ενισχύει τον ΚΑ:00.4123.001 με τίτλο «Φόρων

προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ» και 2) Στο σκέλος των εξόδων εγγράφει
πίστωση ποσού 30.000,00€ και ενισχύει τον ΚΑ:00.8223.001 «Απόδοση φόρων
προμηθευτών εργολάβων κλπ».
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 17.530,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α., ως εξής:
1) Τον ΚΑ:20.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων»
με το ποσό των 16.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας
φορτηγών αυτοκινήτων» με το ποσό των 1.530,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1312.001 και τίτλο
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ» με το ποσό των 68.600,00€ και στο
σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90/9111.001 το
ανωτέρω ποσό και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) Τον ΚΑ:30.7331.008 με
τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών–αλουμινίων σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€,
2) Τον ΚΑ:30.7331.009 με τίτλο «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων» με το ποσό των
17.150,00€, 3) Τον ΚΑ:30.7331.010 με τίτλο «Συντήρηση ξυλουργικών σχολικών κτιρίων»
με το ποσό των 17.150,00€ και 4) Τον ΚΑ:30.7331.011 με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών
σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 17.150,00€.
Z) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:20.7135.019 και τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το 176νστ αγροτεμάχιο του
αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων», από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 14.355,84€ από τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:30.7131.003 με τίτλο
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας, Απ.Παύλου,
Δοβρά και Μακεδονίδος» ποσό 9.800,00€ και 2) Από τον ΚΑ:30.7336.003 με τίτλο
«Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας» ποσό
4.555,84€ και μέσω Αποθεματικού ενισχύει με το ποσό των 14.355,84€ την πίστωση με
ΚΑ:30.7321.003 και τίτλο «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο
πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 636 / 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
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 07-12-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
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Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
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Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 636/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 636/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
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