
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 11 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 95 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις 11 Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και
ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 07-06-2019 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 5 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Δ. Κουλουριώτης (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Ι. Κυρατλίδης
4. Α. Αποστολόπουλος
5. Ν.Τσιαμήτρος
6. Χρ.Γαϊτάνου (αναπλ.μέλος δήλωσε κώλυμα)

7. Β.Λυκοστράτης (αναπλ.μέλος δήλωσε
κώλυμα)

2. Λ. Ακριβόπουλος
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ.μέλος)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 07-06--2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με την αριθμ.πρωτ. 30292/ 19-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας, μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ», με το ποσό των 742.600,00€, το οποίο θα διατεθεί για την υλοποίηση έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες
προτεραιοτήτων του ανωτέρω Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται από την Υ.Α.
4748/20-02-2018.

Με την αριθμ. 383/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της
χρηματοδότησης ποσού 742.600,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010).

Β) Με το από 06-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-
Τμήμα Η/Μ Έργων, ενημερώνει ότι: «Κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και της
συντήρησης άρδευσης απαιτούνται ενισχύσεις πιστώσεων ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για
το ενδεχόμενο που κάποια αντλία ή κινητήρας υποστεί βλάβη (κεραυνός-καμένο τύλιγμα).
Επίσης, πρέπει να επισκευαστούν ορισμένες αντλίες όπως Τ.Κ. Σφηκιάς, οι οποίες
λειτουργούν ως εφεδρικές και οι ηλεκτρικοί πίνακες της Τ.Κ. Σφηκιάς, οι οποίοι χρήζουν
διόρθωσης και είχαν προγραμματιστεί να τροποποιηθούν από την μελέτη «Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων και αντλιοστασίων», που όμως καθυστερεί λόγω της
διαδικασίας έκδοσης της απαλλαγής των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, με τις παγωνιές
του χειμώνα, έχουν προκληθεί ραγίσματα σε αρκετά υλικά άρδευσης καθώς και βλάβες από
παρατεταμένη βροχόπτωση στους πίνακες Μ/Τα Σφηκιάς, τα οποία έχουν εμφανιστεί κατά
την έναρξη της συντήρησης (παλαιό μεταλλικό δίκτυο)». Κατά συνέπεια των ανωτέρω
αιτείται η ενίσχυση των: 1) KA:25.7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με



ποσό 4.200,00 και 2) KA:25.7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό
15.800,00€. Το σύνολο των ανωτέρω ενισχύσεων ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ και
θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο από Ίδια έσοδα.

Γ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρατηρήθηκε ότι ο ΚΑ:30.7333.004
εγγράφηκε με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2019)» αντί του ορθού που είναι
«Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» και με την απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 180/19 έγινε αποδοχή της εισήγησης της Οικονομικής
επιτροπής για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Βέροιας έτους 2019, με την οποία ενισχύθηκε ο ανωτέρω Κ.Α. με τον λανθασμένο τίτλο.

Δ) Με το από 10/06/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας μας ενημερώνει ότι λόγω των δυσκολιών της
φετινής αντιπυρικής περιόδου και της αύξησης της βλάστησης μετά τις συνεχόμενες
βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, κρίνεται αναγκαία και επείγουσα: 1) η
εκτέλεση προγραμμάτων άμεσου καθαρισμού της βλάστησης (κοπή) για τη μείωση του
κινδύνου πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (πάρκα, παιδικές χαρές, κ.λπ.)
αρμοδιότητάς μας, 2) η γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της
βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβαλλοντικούς
χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών μας ορίων και 3) η
άμεση εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης από το μόνιμο προσωπικό της
Διεύθυνσής μας σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως
στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας του
πολεοδομικού μας συγκροτήματος. Για όλα τα ανωτέρω απαιτείται η ενίσχυση του
ΚΑ:35.6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» με
ποσό 10.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.

Ε) Με το από 10-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η ενίσχυση του ΚΑ:15.6484.001 με
τίτλο «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» με το ποσό των 3.800,00€. Το
ποσό που προβλέφθηκε αρχικά στον προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την εκκίνηση της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το σχολικό έτος 2019-2020. Η ανωτέρω πίστωση θα
καλυφθεί από το αποθεματικό του προϋπολογισμού από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Με το από 10-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού μας
ενημερώνει ότι: Ο Δήμος Βέροιας σε συνέχεια της Πρόσκλησης IV στον Άξονα
Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, κατέθεσε πρόταση, με αριθμ. πρωτ.
23202/01-04-2019 εισερχομένου στο Υπουργείο εγγράφου, αίτημα ένταξης (αριθμ.
7881/29-03-2019 του Δήμου) του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βέροιας».

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα :

 Υποέργο 1ο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

 Υποέργο 2ο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 887.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ (1.099.880,00€ με τον

ΦΠΑ).
Η μέγιστη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα είναι 700.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ και το

σύνολο χρηματοδότησης με τον ΦΠΑ είναι 868.000,00€.
Για την ένταξη της Πράξης χρηματοδότησης έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με

ΑΔΑ:ΨΡΓΠ465ΧΘ7-3ΤΧ «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου
Βέροιας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»». Το ποσό που έλαβε ο Δήμος είναι το
μέγιστο ήτοι 868.000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για το θέμα έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 177/2019 και 178/2019 αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, με τις οποίες το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει τη



διαθέσιμη πίστωση με το ποσό που θα χρειαστεί, αφού αναλωθεί το ποσό της
χρηματοδότησης.

Ζ) Με την αριθμ.πρωτ. 41689/ 31-05-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι
Δήμοι επιχορηγήθηκαν με τη μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά έκτακτη οικονομική
ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης
σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ. Ο Δήμος Βέροιας επιχορηγήθηκε με το
ποσό των 9.120,00€, το οποίο θα αποδώσει στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ), του οποίου ο υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε.

Η) Με το από 10-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης–Τουρισμού μας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με το από της 20/05/2019
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γερμανικής οργάνωσης Tierinsel–Umut Evi e.V. (το οποίο
πρωτοκολλήθηκε την 21/05/2019 με το αριθμ.πρωτ. 12380) γνωστοποιείται ο αριθμός των
ατόμων της οργάνωσης που θα λάβουν μέρος ως εθελοντές σε πρόγραμμα στειρώσεων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα υλοποιηθεί στο Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου
Βέροιας. Κατά συνέπεια, προκύπτει η έκτακτη ανάγκη φιλοξενίας και σίτισης των
εθελοντών αυτών από το Δήμο Βέροιας. Η συνολική αξία της παραπάνω δαπάνης
εκτιμάται ότι θα ανέρθει στο ποσό των 2.700,00€ και κρίνεται απαραίτητη για την
διασφάλιση της υγείας των δημοτών. Επειδή η ενημέρωση του Τμήματος Αγροτικής
Παραγωγής για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και του αριθμού των εθελοντών
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου Βέροιας που θα υλοποιηθεί από 22 έως 30 Ιουλίου 2019 έγινε πρόσφατα
(21/5/2019) δεν ήταν δυνατό να προβλεφτεί εγκαίρως πίστωση. Για τον σκοπό αυτό
προκύπτει η έκτακτη ανάγκη της ενίσχυσης του ΚΑ:00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών» με το ποσό των 2.700,00€ που θα μεταφερθεί από τους: 1)
ΚΑ:00.6479.002 με τίτλο «Έκδοση εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής» ποσό 1.500,00€ και 2) ΚΑ:00.6479.001 με
τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε
θέματα Αγροτικής Παραγωγής» ποσό 1.200,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η φιλοξενία και
σίτιση των εθελοντών που θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου μας.

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 (ΕΠΔ) έτους 2019 του Δήμου, ως εξής:

Α) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 742.600,00€ με
ΚΑ:00.1322.013 και τίτλο "«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του
ανωτέρω Προγράμματος", β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των
742.600,00€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 480.000,00€ και
δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:64.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση
οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» και ποσό 240.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:64.7333.006 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος (2019)» και ποσό 240.000,00€.

B) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
από Ίδια Έσοδα, ποσό 20.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον



KA:25.7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 4.200,00€ και 2) Τον
KA:25.7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 15.800,00€.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με KA:30.7333.004 και
τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2019)» ποσού 240.000,00€ και χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ σε «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019» με την ίδια
πίστωση.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6644.001 και τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 3.800,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με KA:15.6484.001 και τίτλο
«Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 868.000,00€ με
ΚΑ:00.1322.022 και τίτλο "«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055) Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου
Βέροιας»", β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 868.000,00€ στο
Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο KA:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό των 868.000,00€ και
δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:64.7323.004 με τίτλο «Αγροτική
Οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» και
ποσό 380.680,00€ και 2) Τον ΚΑ:64.7323.005 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία στο
αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» με ποσό 487.320,00€ και χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. Επισημαίνεται ότι στην Πρόσκληση IV για την υποβολή
αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση
που υπερβαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι θα χρηματοδοτηθεί και από άλλη
πηγή χρηματοδότησης, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπόλοιπων πηγών χρηματοδότησης του
Δήμου.

Ζ) α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους
των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ» με ποσό 9.120,00€, από Έσοδα του ΥΠΕΣ, β) Στο
σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 9.120,00€ στο Αποθεματικό
Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό
Κεφάλαιο KA:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό των 9.120,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο «Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας» από Έσοδα του ΥΠΕΣ.

Η) α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.700,00€ από τις παρακάτω δύο πιστώσεις, ως εξής: 1) Ποσό 1.500,00€ από τον
ΚΑ:00.6479.002 με τίτλο «Έκδοση εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής» και 2) Ποσό 1.200,00€ από τον
ΚΑ:00.6479.001 με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής», β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το
ανωτέρω ποσό των 2.700,00€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο
σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο KA:90.9111.001 το
ανωτέρω ποσό των 2.700,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.6433.001 με τίτλο
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών» από Ίδια Έσοδα.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 416.336,20€ (153.736,20€ από Ίδια Έσοδα και 262.600,00€
που θα διατεθούν για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ II).

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.»



Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε 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 07-06-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου

Οικονομικών.
2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.

958/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.
13409/2018/2-1-2019 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 2019.

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. 38347/25-07-2018 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 (6η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 742.600,00€ με

ΚΑ:00.1322.013 και τίτλο "«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του
ανωτέρω Προγράμματος", β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των
742.600,00€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 480.000,00€ και
δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:64.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση
οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» και ποσό 240.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:64.7333.006 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος (2019)» και ποσό 240.000,00€.

B) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
από Ίδια Έσοδα, ποσό 20.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
KA:25.7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 4.200,00€ και 2) Τον
KA:25.7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 15.800,00€.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με KA:30.7333.004 και
τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2019)» ποσού 240.000,00€ και χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ σε «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με την ίδια
πίστωση.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6644.001 και τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 3.800,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με KA:15.6484.001 και τίτλο
«Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 868.000,00€ με
ΚΑ:00.1322.022 και τίτλο "«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055) Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου
Βέροιας»", β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 868.000,00€ στο
Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο KA:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό των 868.000,00€ και
δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:64.7323.004 με τίτλο «Αγροτική
Οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» και



ποσό 380.680,00€ και 2) Τον ΚΑ:64.7323.005 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία στο
αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας» με ποσό 487.320,00€ και χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. Επισημαίνεται ότι στην Πρόσκληση IV για την υποβολή
αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση
που υπερβαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι θα χρηματοδοτηθεί και από άλλη
πηγή χρηματοδότησης, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπόλοιπων πηγών χρηματοδότησης του
Δήμου.

Ζ) α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους
των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ» με ποσό 9.120,00€, από Έσοδα του ΥΠΕΣ, β) Στο
σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 9.120,00€ στο Αποθεματικό
Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό
Κεφάλαιο KA:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό των 9.120,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο «Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας» από Έσοδα του ΥΠΕΣ.

Η) α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.700,00€ από τις παρακάτω δύο πιστώσεις, ως εξής: 1) Ποσό 1.500,00€ από τον
ΚΑ:00.6479.002 με τίτλο «Έκδοση εντύπων για πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής» και 2) Ποσό 1.200,00€ από τον
ΚΑ:00.6479.001 με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών σε θέματα Αγροτικής Παραγωγής», β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το
ανωτέρω ποσό των 2.700,00€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 και γ) Στο
σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο KA:90.9111.001 το
ανωτέρω ποσό των 2.700,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.6433.001 με τίτλο
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 95 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 12-06-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX : 2331350515

e-mail : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 95/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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