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Από το αριθμ. 21 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 215 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης

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

Στη Βέροια, σήμερα στις 25 Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 21-10-2019 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 7 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος 1. Α. Δέλλας

2. Δ. Τσανακτσίδης2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 21-10-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α. των
οποίων οι πιστώσεις είτε δεν θα εκτελεστούν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,
είτε έχουν δημοπρατηθεί και έχει προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο μετά τη δημοπράτησή τους.
Αναλυτικά: 1) Στον ΚΑ:30.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων (2019)» και πίστωση 20.000,00€, η οποία
δεν θα εκτελεστεί και 2) Στον ΚΑ:30.7323.032 με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των
οδών Επικούρου και Λάρνακας» προέκυψε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση του έργου
ποσού 22.628,92€. Οι ανωτέρω υπολειπόμενες πιστώσεις συνολικού ποσού 42.628,92€ θα
μεταφερθούν στο αποθεματικό του Δήμου.

Β) Με το από 08-10-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
γνωστοποιείται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019 προβλέπεται
πίστωση με ΚΑ:30.7135.005 και τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα σε κτίριο με
συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» και ποσό
30.000,00€. Δεδομένου ότι η παραπάνω εγκατάσταση αποτελεί αντικείμενο έργου και όχι
προμήθειας σύμφωνα με τον Ν.4412/16, αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με
την κατάργηση του ανωτέρω Κ.Α. και τη δημιουργία νέου Κ.Α. έργου με τίτλο
«Εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα σε κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας
επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» και ποσό πίστωσης 30.000,00€ από ίδια έσοδα.

Γ) Με το από 26-09-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της Δ/νσης Προγραμματισμού-
Οργάνωσης-Πληροφορικής ενημερώνει ότι: Κατά τη σύνταξη του ισχύοντος ΟΕΥ του
Δήμου, δεν είχε προβλεφθεί γραφείο εσωτερικού ελέγχου, το οποίο ως διοικητική μονάδα
υπόκειται στον Δήμαρχο και λογοδοτεί σ’ αυτόν, διότι δεν ήταν διαπιστωμένη η



αναγκαιότητα ύπαρξής του, ούτε θεσμοθετημένη, ενώ κατέστη αναγκαία με την πάροδο
των χρόνων. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί και πρέπει να ελέγχει το σύνολο των
διευθύνσεων, τμημάτων, υπηρεσιών, λειτουργιών, δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τις
πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς, αλλά και τις ακολουθούμενες πρακτικές που
συνθέτουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του φορέα, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν
παραλείψεων ή λάθος τηρούμενων διαδικασιών, που πρέπει να διορθωθούν, ώστε να μη
συντρέχουν λόγοι κακοδιαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί η
υπηρεσία του θέματος σε οικονομικό φορέα. Η προεκτιμημένη αμοιβή είναι στα όρια της
απευθείας ανάθεσης, ήτοι 24.800,00€. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η
αναμόρφωση προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Διαμόρφωση
συστήματος διαδικασιών & εκπαίδευσης προσωπικού για τη διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου στον Δήμο Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Με το από 01/10/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμά της η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη
δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δ.Ε. Δοβρά
χειμερινής περιόδου 2019» και πίστωση 10.000,00€ από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του
Δήμου.

Ε) Με το από 22-10-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
γνωστοποιείται η ανάγκη 24ώρης λειτουργίας της. Αιτείται επομένως της αναμόρφωσης
προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και
ποσό 3.000,00€, η οποία θα προέλθει από την ισόποση μείωση του Κ.Α. μισθοδοσίας της
ανωτέρω Διεύθυνσης.

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.
καλείται 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: 1) Τον ΚΑ:30.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων (2019)» με το ποσό
των 20.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.7323.032 με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών
Επικούρου και Λάρνακας» με το ποσό των 22.628,92€ από Ίδια Έσοδα και μεταφέρει το
συνολικό ποσό των 42.628,92€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Καταργεί τον ΚΑ:30.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα σε

κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» και ποσό
30.000,00€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001.

β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 30.000,00€ και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7321.025 και τίτλο «Εγκατάσταση υδραυλικού
ανελκυστήρα σε κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βούλας
Χατζίκου 10» από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6117.002 και τίτλο
«Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & εκπαίδευσης προσωπικού για τη διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου στον Δήμο Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6662.005 και τίτλο
«Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δ.Ε. Δοβρά χειμερινής περιόδου 2019» από
Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με



το ποσό των 3.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 δημιουργεί
νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6012.001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» από Ίδια
Έσοδα.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 183.487,75€ (32.887,75€ από Ίδια Έσοδα και 150.600,00€
που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ II).

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.»
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με αιτήματα που

κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;
Μέλη: Ναι.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 21-10-2019 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 (15η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει: 1) Τον ΚΑ:30.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια και

τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων (2019)» με το ποσό
των 20.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.7323.032 με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών
Επικούρου και Λάρνακας» με το ποσό των 22.628,92€ από Ίδια Έσοδα και μεταφέρει το
συνολικό ποσό των 42.628,92€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Καταργεί τον ΚΑ:30.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα σε

κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» και ποσό
30.000,00€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001.

β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 30.000,00€ και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7321.025 και τίτλο «Εγκατάσταση υδραυλικού
ανελκυστήρα σε κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βούλας
Χατζίκου 10» από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6117.002 και τίτλο
«Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & εκπαίδευσης προσωπικού για τη διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου στον Δήμο Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6662.005 και τίτλο
«Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δ.Ε. Δοβρά χειμερινής περιόδου 2019» από
Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με
το ποσό των 3.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το



ανωτέρω ποσό των 3.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6012.001 και
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 215 / 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 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 30-10-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ



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. 215/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Κοινοποίηση
A/1α
ΣΤ
Β/4
Β/2α
Β/2β


