
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθμ. 18 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης: 162 / 2019. 

 Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 20-09-2019 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». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 8 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος 1.  Δ. Ράλλη (δήλωσε κώλυμα) 

2.  Δ. Τσανακτσίδης (αναπλ.μέλος) 2. Β. Παπαδόπουλος 

3. Α. Τσαχουρίδης 

4. Στ. Διαμάντης 

5. Α. Δέλλας 

6. Χρ. Τσιούντας 

7. Γ. Γουλτίδης 

8. Κ. Τροχόπουλος 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 20-09-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών, που έχει ως εξής: 

«Α) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α. 

μισθοδοσίας 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. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση αφορούν τους εξής κωδικούς 

μισθοδοσίας: 1) ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 4.500,00€, 2) 

ΚΑ:10.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 26.000,00€, 3) ΚΑ:10.6052.001 

με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» και ποσό 

6.000,00€, 4) ΚΑ:15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 14.000,00€, 5) 

ΚΑ:35.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 2.500,00€, 6) ΚΑ:00.6121.001 με 

τίτλο «Αντιμισθία Αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/10 & άρθρα 230, 242 & 

248 ΚΔΚ)» και ποσό 10.000,00€ και 7) ΚΑ:00.6126.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» και ποσό 2.000,00€. 

Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των 

65.000,00€, θα προέλθουν από πλεονάζοντα ποσά των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Από 

τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 4.500,00€, 2) Από τον 

ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 32.000,00€, 3) Από τον 



ΚΑ:35.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 28.500,00€. 

Β) Κατά τον ίδιο τρόπο, διαπιστώθηκε ότι  χρειάζεται ενίσχυση ο ΚΑ:25.6054.001 με 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» και ποσό 150,00€. Η πίστωση για την 

ενίσχυση του θα προέλθει από την ισόποση μείωση του ΚΑ:25.6041.001 με τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)». 

Γ) Με το από 20/09/2019 υπηρεσιακό έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, 

Κτηματολογίου & Περιουσίας γνωστοποιείται ότι για τη διάνοιξη της οδού Περγάμου 

μεταξύ των ΟΤ 27 και 28 της πόλης Βέροιας, συντάχθηκε πράξη τακτοποίησης και 

αναλογισμού του Δήμου Βέροιας και για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης  πρέπει να 

καταβληθούν αποζημιώσεις συνολικής αξίας 187.321,35€. Επειδή στο προϋπολογισμό του 

Δήμου  Βέροιας στον ΚΑ:40.7421.002 με τίτλο  «Αποζημιώσεις οικοπέδων και κτισμάτων 

λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Περγάμου» υπήρχε ποσό 140.000,00€ που δεν 

επαρκούσε για την συνολική αποζημίωση  και επειδή ο Δήμος Βέροιας επιθυμεί την 

διάνοιξη της οδού Περγάμου, αιτείται της ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α. με το ποσό των 

47.442,85€. Η απαιτούμενη για την ενίσχυση πίστωση θα προέλθει  από την ισόποση 

μείωση του ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Με το από 16-09-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-

Τμήμα Η/Μ Έργων ενημερώνει ότι, λόγω της λειψυδρίας που παρατηρήθηκε το έτος 2019, 

καθώς και της ένταξης ενός νέου αντλιοστασίου στην περιοχή Τζιμουρλά Βεργίνας, τίθεται 

επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης με την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων, ως εξής: 1) 

Του ΚΑ:25.7336.001 με τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 

2.000,00€ και 2) Του ΚΑ:25.7336.002 με τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. 

Μακεδονίδος» και ποσό 2.000,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις συνολικού ποσού 4.000,00€ θα 

προέλθουν από το Αποθεματικό του Δήμου. 

Ε) Σε εκτέλεση της αριθμ. 290/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 11/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας περί τροποποίησης του ετησίου 

προγράμματος δράσης έτους 2019, τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με 

την ενίσχυση της πίστωσης του ΚΑ:00.6738.001 «Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Πολλαπλής Ανάπτυξης» με το ποσό των 54.000,00€. Η πίστωση θα προέλθει από το 

αποθεματικό του Δήμου από  Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) Με το από 20-09-2019 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται: α) Της αλλαγής τίτλου του 

ΚΑ:35.6262.002 από «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών 

Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και 

επικίνδυνων φθορών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π.» και β) Της ενίσχυσης του 

ΚΑ:35.7131.001 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία 

πρασίνου» με το ποσό των 2.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου. 

Ζ) Με το από 27-08-2019 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης–Τουρισμού, ενημερώνει ότι ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

αυξάνεται με περισυλλογές από το κέντρο της πόλης, περισυλλογές επιθετικών σκυλιών 

που παραμένουν στους χώρους του Καταφυγίου μέχρι κάποιος να τα υιοθετήσει κ.α. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων και πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί ακόμη ένα μέσα στο ίδιο έτος, πράγμα που σημαίνει συγκέντρωση και 

σίτιση μεγάλου αριθμού αδέσποτων σκύλων στο Δημοτικό Καταφύγιο πέραν του ήδη 

υπάρχοντος αριθμού. Η υπηρεσία αποβλέπει για το έτος 2019 στην προμήθεια 

περισσότερων ζωοτροφών και διαφορετικών ειδών, δηλαδή κονσέρβες που 

χρησιμοποιούνται κατά την περισυλλογή των αδέσποτων και ως τροφές για κουτάβια που 

συνεχώς εγκαταλείπονται στην αυλή του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας. 



Συνέπεια όλων όσων προαναφέρθηκαν είναι η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ:20.6699.001 με 

τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών» με το ποσό των 9.000,00€ από το Αποθεματικό του Δήμου. 

Η) Με το από 20-09-2019 Υπηρεσιακό του Σημείωμα, το Γραφείο Επικοινωνίας & 

Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει ότι στον προϋπολογισμό έτους 2019 προβλέφθηκε πίστωση 

με στόχο την κάλυψη, όπως κάθε χρόνο, του φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του Δήμου 

Βέροιας και των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης. Εκ των υστέρων όμως 

αποφασίστηκε η διοργάνωση πρόσθετων εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη να μην επαρκεί. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η ανάγκη αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού με την ενίσχυση των εξής πιστώσεων: 1) Του ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με το ποσό των 5.000,00€ και 2) Του 

ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» και ποσό 5.000,00€. Το 

συνολικό ποσό των 10.000,00€ που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανωτέρω ενισχύσεις 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 μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 65.000,00€ από πλεονάζουσες πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Ποσό 

4.500,00€ από τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», 2) Ποσό 32.000,00€ 

από τον ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», 3) Ποσό 28.500,00€ από τον 

ΚΑ:35.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου 

ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το παραπάνω ποσό των 65.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω 

πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 4.500,00€, 

2) Τον ΚΑ:10.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 26.000,00€, 3) Τον 

ΚΑ:10.6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 

χρόνου» με ποσό 6.000,00€, 4) Τον ΚΑ:15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με 

ποσό 14.000,00€, 5) Τον ΚΑ:35.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 2.500,00€, 

6) Τον ΚΑ:00.6121.001 με τίτλο «Αντιμισθία Αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 

Ν.3852/10 & άρθρα 230,242&248 ΚΔΚ)» με ποσό 10.000,00€ και 7) Τον ΚΑ:00.6126.001 

με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 

αιρετούς» με ποσό 2.000,00€. 

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 150,00€ από τον ΚΑ:25.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ενισχύει ισόποσα 

την πίστωση με ΚΑ:25.6054.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού». 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 47.442,85€ από τον ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» και 

ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:40.7421.002 και τίτλο «Αποζημιώσεις οικοπέδων και 

κτισμάτων λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Περγάμου» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 4.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:25.7336.001 με 

τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 2.000,00€ και 2) Τον 



ΚΑ:25.7336.002 με τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 

2.000,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 54.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6738.001 με τίτλο 

«Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης» από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) α) Στο σκέλος των εξόδων τροποποιεί τον τίτλο του ΚΑ:35.6262.002 από  

«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, 

Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών 

αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π.». 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.7131.001 και τίτλο 

«Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου» από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90/9111.001 

ποσό 9.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.6699.001 και τίτλο 

«Προμήθεια ζωοτροφών» από Ίδια Έσοδα. 

Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 10.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:00.6443.001 με 

τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με ποσό 5.000,00€ και 2) Τον 

ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 5.000,00€, από 

Ίδια Έσοδα. 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

διαμορφώνεται στο ποσό των 183.558,83€ (32.958,83€ 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. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με αιτήματα που 

κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου; 

Μέλη: Ναι. 

Γουλτίδης: Ψηφίζω Λευκό για τις περιπτώσεις Ε΄ & Ζ΄. 

Τροχόπουλος: Ψηφίζω Λευκό για την περίπτωση Ζ¨. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το από 20-09-2019 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. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

5. 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 (12η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής: 

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 65.000,00€ από πλεονάζουσες πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Ποσό 

4.500,00€ από τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», 2) Ποσό 32.000,00€ 

από τον ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», 3) Ποσό 28.500,00€ από τον 



ΚΑ:35.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου 

ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το παραπάνω ποσό των 65.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω 

πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 4.500,00€, 

2) Τον ΚΑ:10.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 26.000,00€, 3) Τον 

ΚΑ:10.6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 

χρόνου» με ποσό 6.000,00€, 4) Τον ΚΑ:15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με 

ποσό 14.000,00€, 5) Τον ΚΑ:35.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 2.500,00€, 

6) Τον ΚΑ:00.6121.001 με τίτλο «Αντιμισθία Αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 

Ν.3852/10 & άρθρα 230,242&248 ΚΔΚ)» με ποσό 10.000,00€ και 7) Τον ΚΑ:00.6126.001 

με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 

αιρετούς» με ποσό 2.000,00€. 

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 150,00€ από τον ΚΑ:25.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ενισχύει ισόποσα 

την πίστωση με ΚΑ:25.6054.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού». 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 47.442,85€ από τον ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» και 

ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:40.7421.002 και τίτλο «Αποζημιώσεις οικοπέδων και 

κτισμάτων λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Περγάμου» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 4.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:25.7336.001 με 

τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 2.000,00€ και 2) Τον 

ΚΑ:25.7336.002 με τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 

2.000,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 54.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6738.001 με τίτλο 

«Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης» από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) α) Στο σκέλος των εξόδων τροποποιεί τον τίτλο του ΚΑ:35.6262.002 από  

«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, 

Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» σε «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών 

αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π.». 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.7131.001 και τίτλο 

«Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου» από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90/9111.001 

ποσό 9.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.6699.001 και τίτλο 

«Προμήθεια ζωοτροφών» από Ίδια Έσοδα. 

Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 10.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:00.6443.001 με 

τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με ποσό 5.000,00€ και 2) Τον 

ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 5.000,00€, από 

Ίδια Έσοδα. 

ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019. 

 

 

 

 



 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   162 / 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 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  26-09-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 162/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 

Δήμου Βέροιας, έτους 2019. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 162/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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