ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 27 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 300 / 2019.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου 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 13-12-2019 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 9 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Α. Λαζαρίδης
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Λ. Ασλανίδης (αναπλ.μέλος)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 13-12-2019 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) και με την αριθμ. 429/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου και δημιουργήθηκαν δύο νέες πιστώσεις,
χρηματοδοτούμενες από το ανωτέρω Πρόγραμμα, ως εξής: 1) Ο ΚΑ:64.7333.005 με τίτλο
«Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό 240.000,00€ και
2) Ο ΚΑ:64.7333.006 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος (2019)» με ποσό 240.000,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν
συμπληρωματικά με τις ήδη υπάρχουσες κατά τη δημοπράτηση των έργων που αφορούν.
Μετά τη δημοπράτηση και λόγω του ποσοστού έκπτωσης που κατατέθηκε από τους
αναδόχους προέκυψαν υπόλοιπα, που υπολείπονται των πιστώσεων που δημιουργήθηκαν
από το Πρόγραμμα Φιλόδημος. Τα ανωτέρω ποσά αποδεσμεύτηκαν με τις αριθμ. 739 &
740/2019 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση άλλων επενδυτικών δαπανών που μπορούν να ενταχθούν στους αναπτυξιακούς
άξονες προτεραιοτήτων του ανωτέρω Προγράμματος. Τίθεται επομένως επιτακτική ανάγκη

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια
απορριμματοφόρων οχημάτων» και πίστωση 630.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του
ποσού των 150.600,00€ του Προγράμματος Φιλόδημος που υπάρχει στο Αποθεματικό του
Δήμου).
Β) Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προέκυψαν πιστώσεις οι
οποίες δεν θα προλάβουν να εκτελεστούν μέχρι τη λήξη του έτους. Αναλυτικά, οι
πιστώσεις αυτές είναι οι εξής: 1) ΚΑ:30.7323.009 με τίτλο «Διάνοιξη οδών στην περιοχή
"Γιοτζαλίκια"» και ποσό 10.000,00€, 2) ΚΑ:30.7323.010 με τίτλο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε.
Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου) 2019» και ποσό 10.000,00€, 3)
ΚΑ:30.7324.004 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου Διαβατού στα Ο.Τ. 15 & 24» και ποσό
50.000,00€, 4) ΚΑ:30.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή πέργκολας στο γήπεδο Αγίας
Μαρίνας» και ποσό 25.000,00€, 5) ΚΑ:30.7331.025 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση
στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και
συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτ.Σχολείου Βέροιας» και πίστωση 47.000,00€ και 6)
ΚΑ:40.7112.001 με τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου για δημοτικό σχολείο στο Ο.Τ. 91
της πόλης "Βέροια"» και ποσό 100.000,00€. Οι ανωτέρω ανεκτέλεστες πιστώσεις
χρηματοδοτούμενες από Ίδια Έσοδα συνολικού ποσού 242.000,00€ θα μεταφερθούν στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.
Γ) Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προέκυψε η ανάγκη
ενίσχυσης των πιστώσεων που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
ως εξής: 1) Του ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» και
ποσό 8.500,00€ και 2) Του ΚΑ:30.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων» και ποσό 300,00€. Αντίστοιχα, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των: 3)
ΚΑ:25.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» και ποσό
750,00€ και 4) ΚΑ:35.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού»
και ποσό 1.500,00€. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω ενισχύσεων θα προέλθει από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου από Ίδια Έσοδα.
Δ) Με την αριθμ. 79/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παρακρατήθηκε από την
επιχορήγηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας» ποσό 150.500,00€, προκειμένου να εκτελεστεί το
έργο με τίτλο «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης,
αντισφαίρισης ΕΑΚ». Το έργο ολοκληρώθηκε και προέκυψε υπόλοιπο από το ποσό που
παρακρατήθηκε, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00€ και πρέπει να επιστραφεί
στο νομικό πρόσωπο.
Ε) Με την αριθμ. 722/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενισχύθηκε η πίστωση
με ΚΑ:40.7421.001 και τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» με ποσό 85.028,14€
προκειμένου να δρομολογηθεί η αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της
αρθείσας μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία
κληρονόμων Ι.Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας. Με το από 06-12-2019 έγγραφό της η Δ/νση Υπηρεσίας
Δόμησης αιτείται της δημιουργίας ξεχωριστού Κ.Α. για την ανωτέρω αποζημίωση με τίτλο
«Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας μη συντελεσμένης
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων Ι.Τζίμα που
βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Βέροιας, σύμφωνα με την αριθμ. 45760/08-12-2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας
(ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017)» από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Με την αριθμ.πρωτ. 26/03-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας εγκρίθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ
5003648 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού
κόστους 172.800,00€. Στον Π/Υ έτους 2019, έχει εγγραφεί η αναλογούσα ετήσια δαπάνη
ποσού 57.600,00€ (η οποία επιμερίζεται σε 48.000,00€ για μισθοδοσία και σε 9.600,00€

για λειτουργικές δαπάνες).
Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι στον
KA:64.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Βέροιας», η πίστωση δεν επαρκεί μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με
αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή του με το ποσό των 1.600,00€.
Ζ) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α., 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 ή
αδιάθετα υπόλοιπα. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση αφορούν τους εξής κωδικούς
μισθοδοσίας: 1) Τον ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των
4.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των
5.000,00€.
Η πίστωση για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€,
θα προέλθει αντίστοιχα από πλεονάζοντα ποσά των: 1) ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» και ποσό 4.000,00€ και 2) ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» και ποσό 5.000,00€.
Η) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι δεν
επαρκεί η πίστωση στους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Στον ΚΑ:20.6151.001 με τίτλο
«Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» κατά 30.000,00€, 2)
Στον ΚΑ:00.8242.001 με τίτλο «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω
της ΔΕΗ» κατά 20.000,00€ και 3) Στον ΚΑ:10.6273.001 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση
(με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» κατά 40.000,00€ από Ίδια
Έσοδα.
Θ) Με το από 27-11-2019 έγγραφό της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, ΚτηματολογίουΠεριουσίας αιτείται την ενίσχυση της πίστωσης με ΚΑ:40.7421.001 και τίτλο
«Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» με το ποσό των 7.810,00€ προκειμένου το τμήμα
Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας να προβεί στην αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της
ιδιοκτησίας (04) της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Στρατώνων στο Ο.Τ. 628 της
Βέροιας από Ίδια Έσοδα.
Ι) Με το από 28-11-2019 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας
οδού Ολγάνου» με ποσό 54.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΑ) Σε εκτέλεση της αριθμ. 297/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με
την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 43/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βέροιας περί τροποποίησης του ετησίου προγράμματος
δράσης έτους 2019, τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση
της πίστωσης του ΚΑ:00.6738.002 «Επιχορήγηση Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για υλοποίηση διετούς
προγράμματος δράσης» με το ποσό των 49.000,00€. Η πίστωση θα προέλθει από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου από Ίδια Έσοδα.
ΙΒ) Με το από 06-12-19 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
& Πολιτικής Προστασίας μας ενημερώνει ότι λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων κατά
το έτος 2019, προέκυψε ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ:30.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» για το έτος 2019 με το ποσό των 10.000,00€
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 καταργεί: 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€.
Μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 480.000,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου δημιουργεί νέα πίστωση με
ΚΑ:64.7132.001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» και ποσό
630.600,00€ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Β) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί: 1) Τον ΚΑ:30.7323.009 με τίτλο «Διάνοιξη οδών
στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» και ποσό 10.000,00€, 2) Τον ΚΑ:30.7323.010 με τίτλο
«Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου) 2019» και ποσό
10.000,00€, 3) Τον ΚΑ:30.7324.004 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου Διαβατού στα Ο.Τ.
15 & 24» και ποσό 50.000,00€, 4) Τον ΚΑ:30.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή πέργκολας
στο γήπεδο Αγίας Μαρίνας» και ποσό 25.000,00€, 5) Τον ΚΑ:30.7331.025 με τίτλο
«Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτ.Σχολείου Αγίας
Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτ.Σχολείου Βέροιας» και
πίστωση 47.000,00€ και 6) Τον ΚΑ:40.7112.001 με τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου για
δημοτικό σχολείο στο Ο.Τ. 91 της πόλης "Βέροια"» και ποσό 100.000,00€ από Ίδια Έσοδα
και μεταφέρει το συνολικό ποσό των 242.000,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 του Δήμου.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 11.050,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.6322.001 με
τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» και ποσό 8.500,00€, 2) Τον
ΚΑ:30.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» και ποσό 300,00€,
3) Τον ΚΑ:25.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» και
ποσό 750,00€ και 4) Τον ΚΑ:35.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού» και ποσό 1.500,00€ από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 54.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας»
από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω
ρυμοτομίας» με το ποσό των 85.028,14€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:40.7421.006 και τίτλο «Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας
μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων
Ι.Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Βέροιας, σύμφωνα με την αριθμ. 45760/08-12-2017 απόφαση Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ
294ΑΑΠ/29-12-2017)» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1328.003 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με το ποσό των 1.600,00€ από
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το
παραπάνω ποσό στο σκέλος των εξόδων και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του
ΚΑ:64.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 9.000,00€ από τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» ποσό 4.000,00€ και 2) Από τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές

αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» ποσό 5.000,00€ και Ενισχύει αντίστοιχα τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
Τον ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 4.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 5.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 90.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.6151.001 με
τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» με ποσό
30.000,00€, 2) Τον ΚΑ:00.8242.001 με τίτλο «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. &
Δανείων μέσω της ΔΕΗ» με ποσό 20.000,00€ και 3) Τον ΚΑ:10.6273.001 με τίτλο
«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» και
ποσό 40.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.810,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο
«Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» από Ίδια Έσοδα.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 54.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7412.009 και τίτλο
«Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 49.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6738.002 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για υλοποίηση διετούς προγράμματος δράσης» από Ίδια
Έσοδα.
ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.6641.001 και τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» από Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 95.130,84€ (από Ίδια Έσοδα και ΣΑΤΑ).
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κ.Τροχόπουλος: Δηλώνω αποχή.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με αιτήματα που
κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;
Μέλη: Ναι.
Γ.Γουλτίδης: Ψηφίζω Κατά.
Το μέλος Κ.Τροχόπουλος δήλωσε αποχή.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 13-12-2019 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 κατά Πλειοψηφία

Ι) Την Αναμόρφωση (18η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Καταργεί τις παρακάτω 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€.
β) Μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 480.000,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένου ποσού
150.600,00€ του Προγράμματος Φιλόδημος που υπάρχει στο Αποθεματικό) δημιουργεί
νέα πίστωση με ΚΑ:64.7132.001 και τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» με
ποσό 630.600,00€, με χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Β) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τις παρακάτω ανεκτέλεστες πιστώσεις,
χρηματοδοτούμενες από Ίδια Έσοδα, συνολικού ποσού 242.000,00€, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.7323.009 με τίτλο «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» και ποσό
10.000,00€, 2) Τον ΚΑ:30.7323.010 με τίτλο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή
επέκτασης Μακροχωρίου) 2019» και ποσό 10.000,00€, 3) Τον ΚΑ:30.7324.004 με τίτλο
«Κατασκευή πεζοδρομίου Διαβατού στα Ο.Τ. 15 & 24» και ποσό 50.000,00€, 4) Τον
ΚΑ:30.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή πέργκολας στο γήπεδο Αγίας Μαρίνας» και ποσό
25.000,00€, 5) Τον ΚΑ:30.7331.025 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης,
ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και
συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτ.Σχολείου Βέροιας-Ίδια Συμμετοχή» και ποσό
47.000,00€ και 6) Τον ΚΑ:40.7112.001 με τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου για δημοτικό
σχολείο στο Ο.Τ. 91 της πόλης "Βέροια"» και ποσό 100.000,00€ και μεταφέρει και ενισχύει
με το συνολικό ποσό των 242.000,00€ το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 του
Δήμου.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 11.050,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.6322.001 με
τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 8.500,00€, 2) Τον
ΚΑ:30.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 300,00€,
3) Τον ΚΑ:25.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με ποσό
750,00€ και 4) Τον ΚΑ:35.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού» με ποσό 1.500,00€, από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 54.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας»
από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω
ρυμοτομίας» με το ποσό των 85.028,14€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:40.7421.006 και τίτλο «Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας
μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων
Ι.Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Βέροιας, σύμφωνα με την αριθμ. 45760/08-12-2017 απόφαση Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ
294ΑΑΠ/29-12-2017)», με χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1328.003 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» με το ποσό των 1.600,00€ από
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το
παραπάνω ποσό στο σκέλος των εξόδων και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του
ΚΑ:64.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Βέροιας», με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει με το συνολικό ποσό των 9.000,00€ τους παρακάτω

Κ.Α., ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 4.000,00€ και
2) Από τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 5.000,00€ και
μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το παραπάνω ποσό των
9.000,00€ και Ενισχύει αντίστοιχα τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 4.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 5.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 90.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.6151.001
με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» με ποσό
30.000,00€, 2) Τον ΚΑ:00.8242.001 με τίτλο «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. &
Δανείων μέσω της ΔΕΗ» με ποσό 20.000,00€ και 3) Τον ΚΑ:10.6273.001 με τίτλο
«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» και
ποσό 40.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.810,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο
«Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» από Ίδια Έσοδα.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 54.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.7412.009 και τίτλο
«Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» από
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 49.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6738.002 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για υλοποίηση διετούς προγράμματος δράσης» από Ίδια
Έσοδα.
ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.6641.001 και τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 300 / 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
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-12-2019
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. 300/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 300/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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