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Από το αριθμ. 16 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 147 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης

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

Στη Βέροια, σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 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 06-09-2019 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στυλιανός Ασλάνογλου Πρόεδρος ΚΑΝΕΝΑΣ
2. Βασίλειος Παπαδόπουλος
3. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
4. Στέργιος Διαμάντης
5. Αθανάσιος Δέλλας
6. Χρήστος Τσιούντας
7. Γεώργιος Γουλτίδης
8. Κωνσταντίνος Τροχόπουλος
9. Δήμητρα Ράλλη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 05-09-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τη δημοπράτηση του
έργου με ΚΑ:30.7333.010, τίτλο «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών
πόλης και Δ.Ε.» και εγγεγραμμένη πίστωση 100.000,00€ από Ίδια Έσοδα, προέκυψε
χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά από έκπτωση που κατατέθηκε . Συνέπεια του
ανωτέρω , ήταν να προκύψει αδιάθετο ποσό 57.994,63€, το οποίο θα μεταφερθεί στο
αποθεματικό του Δήμου.

Β) Με το από 4-9-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
& Πολ.Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση των
παρακάτω πιστώσεων, ως εξής: 1) του ΚΑ: 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων» με ποσό 12.000,00€, 2) του ΚΑ:20.6671.001 «Ανταλλακτικά
μεταφορικών μέσων» με ποσό 20.929,09€, 3) του ΚΑ:30.6263.001 «Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και 4) του ΚΑ:30.6671.001
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00 €.

Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των κωδικών της υπηρεσίας καθαριότητας
ΚΑ:20.6263.001 και ΚΑ:20.6671.001 συνολικού ποσού 32.929,09€ θα προέλθουν από την
μείωση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) του ΚΑ:20.6322.001 «Τέλη κυκλοφορίας
φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 5.000,00€, 2) του ΚΑ:20.6253.001 «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» με ποσό 2.200,00€, 3) του ΚΑ:20.6231.001 «Διάθεση σύμμικτων
αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής
Μακεδονίας» με ποσό 15.729,09€ και 4) του ΚΑ:20.6412.001 «Μεταφορά απορριμμάτων
σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» με ποσό 10.000,00€.



Η πίστωση για την ενίσχυση των κωδικών της τεχνικής υπηρεσίας συνολικού ποσού
30.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό του Δήμου.

Γ) Με το από 4-6-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου Δημάρχου γνωστοποιείται
η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ:00.6737.002 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο
πόλεων με ποτάμια» με το ποσό των 200,00€ από το Αποθεματικό του Δήμου.

Δ) Με το από 10-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το τμήμα προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών αιτείται της δημιουργίας νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια
καταστροφέων εγγράφων» με το ποσό των 3.968,00€ από το Αποθεματικό του Δήμου.

Ε) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και με βάση τα στοιχεία
απόδοσης τόκων καταθέσεων Α΄ εξαμήνου, τα οποία θα ξεπεράσουν το ποσό που
προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό ότι θα εισπραχθεί στον ΚΑ:06.00.0211.001 με τίτλο
«Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» για το έτος 2019, προκύπτει η ανάγκη
ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α. με το ποσό των 58.000,00€ και του ΚΑ:00.6311.001 με τίτλο
«Φόρος τόκων καταθέσεων» με ποσό 17.000,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% του
συνόλου των τόκων.

ΣΤ) Με το από 5-9-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-
Τμήμα Η/Μ Έργων ενημερώνει ότι, λόγω απρόβλεπτης βλάβης που προέκυψε σε δύσκολο
σημείο πρόσβασης στο αντλιοστάσιο Μετόχι σε σημείο της γέφυρας Αλιάκμονα, όπου
απαιτείται ειδικευμένο συνεργείο, τίθεται επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης με την
ενίσχυση της πίστωσης με ΚΑ:25.7336.001 και τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε
Βεργίνας» με το ποσό των 1.500,00€. Η ανωτέρω πίστωση ποσού 1.500,00€ θα προέλθει
από το Αποθεματικό του Δήμου.

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) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.7333.010 με τίτλο «Συντήρηση και
τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα
με το ποσό των 57.994,63€ και το μεταφέρει στο Αποθεματικό του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 ποσό 34.929,09€ από

τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) από τον ΚΑ:20.6322.001 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων» ποσό 5.000,00€, 2) από τον ΚΑ:20.6253.001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων» ποσό 2.200,00€, 3) από τον ΚΑ:20.6231.001 «Διάθεση σύμμικτων αστικών
στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»
ποσό 15.729,09€ και 4) από τον ΚΑ:20.6276.001 «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής
συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ποσό 12.000,00€ και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις εξής: 1) τον ΚΑ:20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων» με ποσό 12.000,00€ και 2) τον ΚΑ:20.6671.001 «Ανταλλακτικά
μεταφορικών μέσων» με ποσό 22.929,09€ από Ίδια Έσοδα.

β) Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει ποσό 30.000,00€ και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις εξής: 1) τον ΚΑ:30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και 2) τον ΚΑ:30.6671.001 «Ανταλλακτικά
μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 200,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6737.002 με τίτλο «Συμμετοχή
του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με ποτάμια» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001
ποσό 3.968,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.7135.001 με τίτλο
«Προμήθεια καταστροφέων εγγράφων» από Ίδια Έσοδα.



Ε) α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει τον ΚΑ:06.00.0211.001 με τίτλο «Τόκοι
χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με το ποσό των 58.000,00€ από τόκους καταθέσεων
τραπεζών, το οποίο μεταφέρεται και ενισχύει ισόποσα το Αποθεματικό Κεφάλαιο του
Δήμου.

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 17.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:00.6311.001 με τίτλο «Φόρος τόκων
καταθέσεων» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:25.7336.001
και τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 262.558,83€ (111.958,83€ από Ίδια Έσοδα και 150.600,00€
που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ II).

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Παπαδόπουλος: Θα ήθελα να προστεθούν ακόμα 3 περιπτώσεις που επείγουν και τις
ετοιμάζει η υπηρεσία.

Πρόεδρος: Αυτά θα μπουν στην επόμενη αναμόρφωση.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;
Μέλη: Ναι.
Ο Β.Παπαδόπουλος απουσίαζε κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 05-09-2019 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 (10η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.7333.010 με τίτλο «Συντήρηση και

τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα
με το ποσό των 57.994,63€ και το μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 ποσό 34.929,09€ από

τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:20.6322.001 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων» ποσό 5.000,00€, 2) Από τον ΚΑ:20.6253.001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων» ποσό 2.200,00€, 3) Από τον ΚΑ:20.6231.001 «Διάθεση σύμμικτων αστικών
στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»
ποσό 15.729,09€ και 4) Από τον ΚΑ:20.6276.001 «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής
συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ποσό 12.000,00€ και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.6263.001 «Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 12.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6671.001
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 22.929,09€, από Ίδια Έσοδα.

β) Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει ποσό 30.000,00€ και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις εξής: 1) Τον ΚΑ:30.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή



μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.6671.001 «Ανταλλακτικά
μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 200,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6737.002 με τίτλο «Συμμετοχή
του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με ποτάμια» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.968,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.7135.001 με τίτλο
«Προμήθεια καταστροφέων εγγράφων» από Ίδια Έσοδα.

Ε) α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει τον ΚΑ:06.00.0211.001 με τίτλο «Τόκοι
χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με το ποσό των 58.000,00€ από τόκους καταθέσεων
τραπεζών, το οποίο μεταφέρεται και ενισχύει ισόποσα το Αποθεματικό Κεφάλαιο του
Δήμου.

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 17.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:00.6311.001 με τίτλο «Φόρος τόκων
καταθέσεων» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:25.7336.001 και τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 147 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΛΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 11-09-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ

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

e-mail : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 147/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
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