ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 23 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 252 / 2019.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Στη Βέροια, σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 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 11-11-2019 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 6 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
1. Χρ. Τσιούντας
2. Β. Παπαδόπουλος
2. Κ. Τροχόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
3. Α. Τσαχουρίδης
3. Δ. Τσανακτσίδης
4. Στ. Διαμάντης
4. Σ.Στουγιάννος (αναπλ/κό μέλος)
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα «Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019» που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να
συζητηθεί ως έκτακτο.
Πρόεδρος: Το θέμα επείγει προκειμένου να μπει θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
στη σημερινή πρόσκληση του Δ.Σ. αλλά και για την αποφυγή καθυστερήσεων για τις εν
λόγω αναμορφώσεις. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 15-112019 εισηγητικό σημείωμά του, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προέκυψαν ΚΑ, των
οποίων οι πιστώσεις αφορούν έργα που έχουν δημοπρατηθεί και έχει προκύψει αδιάθετο
υπόλοιπο, λόγω του ποσοστού έκπτωσης που κατατέθηκε από τους αναδόχους. Αναλυτικά:
1) Στον ΚΑ:45.7326.002 με τίτλο «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς», πίστωση
20.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, προέκυψε υπόλοιπο μετά τη
δημοπράτηση ποσού 11.223,95€ και 2) Στον ΚΑ:30.7334.001 με τίτλο «Συντήρηση
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)», πίστωση 200.000,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ προέκυψε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση ποσού 116.372,70€. Οι
ανωτέρω υπολειπόμενες πιστώσεις συνολικού ποσού 127.596,65€ θα μεταφερθούν στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.
Β) Με το από 15/11/2019 έγγραφό της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, ΚτηματολογίουΠεριουσίας ενημερώνει ότι μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2019 δεν προβλέπεται να
εκτελεστεί η πίστωση με ΚΑ:40.7421.004 και τίτλο «Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ

νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα που εμπίπτουν στο Ο.Τ. 145 της
πόλης Βέροιας και βρίσκονται επί της οδού Πλατάνων» και προτείνεται η αναμόρφωση
προϋπολογισμού με τη μεταφορά πίστωσης ποσού 85.028,14€ από τον ανωτέρω ΚΑ ,
προκειμένου να ενισχυθεί ισόποσα η πίστωση με ΚΑ: 40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις
λόγω ρυμοτομίας» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Με το από 15/11/2019 έγγραφό του το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση: 1) του ΚΑ:00.6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 3.000,00€ και 2) του ΚΑ.
00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με το ποσό των
74.000,00€ του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, από το αποθεματικό, διότι ο Δήμος
Βέροιας σκοπεύει να προχωρήσει και φέτος, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, στην δημιουργία θεματικού πάρκου με σκοπό την ψυχαγωγία των πολιτών,
την δημιουργική απασχόληση των παιδιών και την εορταστική εμφάνιση της πόλης και την
προσέλκυση μέσω αυτής επισκεπτών, καθώς και στην διοργάνωση πρόσθετων
εκδηλώσεων.
Δ) Με το από 14/11/2019 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του
ΚΑ:35.7131.001 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία
πρασίνου» με το ποσό των 2.000,00€, διότι αποφασίστηκε να γίνει προμήθεια ενός
ακριβότερου μηχανήματος αναρρόφησης φύλλων, πεζού χειριστή, του οποίου ο κινητήρας
θα είναι ηλεκτροκίνητος για να διαθέτει όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο θορύβου,
ώστε να γίνεται η εργασία σε οποιαδήποτε ώρα. Το ποσό της ενίσχυσης θα προέλθει από το
αποθεματικό του Δήμου 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.
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:45.7326.002 με τίτλο «Επέκταση
νεκροταφείου Κουμαριάς», με το ποσό των 11.223,95€ και χρηματοδότηση από Ίδια
Έσοδα, και 2) Τον ΚΑ:30.7334.001 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών
χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με το ποσό των 116.372,70€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και
μεταφέρει το συνολικό ποσό των 127.596,65€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:40.7421.004 με τίτλο «Αποζημίωση
δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα που
εμπίπτουν στο Ο.Τ. 145 της πόλης Βέροιας και βρίσκονται επί της οδού Πλατάνων» με το
ποσό των 85.028,14€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου του
Δήμου με ΚΑ:90.9111.001 στον ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω
ρυμοτομίας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 77.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) τον
ΚΑ:00.6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 3.000,00€ και 2)
τον ΚΑ: 00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με το ποσό των
74.000,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 35.7131.001,
τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου» και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001

διαμορφώνεται στο ποσό των 278.990,84€ (128.390,84€ από Ίδια Έσοδα και ΣΑΤΑ 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 Κατά για την περίπτωση Γ2 για Χριστουγεννιάτικες δαπάνες.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 15-11-2019 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 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59, το αριθμ. 28376/18-07-2012
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 189 του Ν.4555/2018, της αριθμ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ και του άρθρου 72
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Ομόφωνα (εκτός της περίπτωσης
Γ2, την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία):
Ι) Την Αναμόρφωση (17η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει: 1) Τον ΚΑ:45.7326.002 με τίτλο «Επέκταση
νεκροταφείου Κουμαριάς» με το ποσό των 11.223,95€ και χρηματοδότηση από Ίδια
Έσοδα, και 2) Τον ΚΑ:30.7334.001 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών
χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με το ποσό των 116.372,70€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και
μεταφέρει το συνολικό ποσό των 127.596,65€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:40.7421.004 με τίτλο «Αποζημίωση
δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα που
εμπίπτουν στο Ο.Τ. 145 της πόλης Βέροιας και βρίσκονται επί της οδού Πλατάνων» με το
ποσό των 85.028,14€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το
ανωτέρω ποσό των 85.028,14€ και ενισχύει τον ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις
λόγω ρυμοτομίας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 77.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:00.6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 3.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:00.6443.001
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» με ποσό 74.000,00€, από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:35.7131.001 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων
και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 252 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 15-11-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2019

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 252/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 252/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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