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Από το αριθμ. 4 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 30 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης

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

Στη Βέροια, σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 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 22-02-2019 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. Α. Αποστολόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέλη Ι.Κυρατλίδης και
Ν.Τσιαμήτρος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση της αριθμ. 30/2019 απόφασης. Ο

Λ.Ακριβόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση της αριθμ. 36/2019 απόφασης.

2. Λ. Ακριβόπουλος
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Δ. Κουλουριώτης
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Α. Λαζαρίδης
7. Ι. Κυρατλίδης
8. Ν.Τσιαμήτρος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 21-02-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ.οικ.
38347/25.07.2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων
οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης»,
ορίζεται ότι:

1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι δήμοι και
τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες
κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα
πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί
την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω
κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I. Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το
ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό
άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων
της ΟΜΑΔΑΣ I στον Π/Υ 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις
που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017
ή 2018. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα
κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ I ποσά μεγαλύτερου ύψος από αυτό της εκτέλεσης του
έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά
αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2017.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II. Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II
(ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο
ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης



εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για
τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που
πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 ή 2018. Στην περίπτωση, που το
εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού,
είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ. Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου
συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με
ημερομηνία 31.12.2018 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του
υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης
(extrait) των τραπεζικών λογαριασμών -λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του
ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες
συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των
τραπεζικών λογαριασμών.

δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ. Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές
προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/99) της 31.12.2018, με
εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και
έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν
ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ
2019 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό
προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Μετά το κλείσιμο του έτους 2018 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, το ΥΠ.ΕΣ.
θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον κατάλληλο χρόνο
άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και ΙΙ από τον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία
έτους 2018 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους
χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η
υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω με την λήξη της χρήσης του 2018 τα έσοδα ως προς τις
ελεγχόμενες ομάδες διαμορφώθηκαν ως εξής:

α) ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ I:
Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ I ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 408.167,17 428.957,20 410.650,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 45.386,43 94.946,86 59.639,72

03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.157.480,86 4.367.326,60 4.405.036,00

04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

957.193,14 806.688,87 820.900,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 280.814,45 253.947,73 262.000,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 110.047,50 191.074,00 34.400,00

11
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.123,04 1.663,60 3.000,00

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 355.090,62 353.822,53 333.500,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58.331,55 69.420,39 51.000,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 235.074,33 1.182.148,24 1.218.789,00
22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 76.619,82 53.171,07 76.000,00

ΣΥΝ. ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ I 7.685.328,91 7.803.167,09 7.674.914,72

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τα τελικώς διαμορφωμένα έσοδα της Ομάδας I
για την χρήση 2017 και 2018 είναι μεγαλύτερου ύψους των προϋπολογισθέντων για την
χρήση 2019 κατά το ποσό των 10.414,19€ (7.685.328,91-7.674.914,72) και των
128.252,37€ (7.803.167,09-7.674.914,72) αντίστοιχα, οπότε δεν υφίσταται λόγος



αναμόρφωσης.
β) ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ II:
Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ IΙ ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019

32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

517.402,51 192.583,86 243.000,00

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών
στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις
που πραγματοποιήθηκαν στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 και 2018.

γ.1.1) Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2018 και την τακτοποίηση του ταμείου
του Δήμου προκύπτουν χρηματικά υπόλοιπα στους κατωτέρω Κ.Α.:
1. ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 800.000,00€.
2. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
3.366.728,79€.

3. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» ποσού 164.743,36€.

4. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν
γένει δαπανών» ποσού 200.000,00€.

5. ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 800.000,00€.

6. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
2.456.608,04€.

7. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» ποσού 24.958,60€.

8. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσού 108.400,36€.

9. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» ποσού 293.624,70€.
γ.1.2) Στον εγκριθέντα προϋπολογισμό έτους 2019 προβλέφθηκαν Κ.Α. χρηματικών

υπολοίπων συνολικού ποσού 6.500.000,00€, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:
1. ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 800.000,00€.
2. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
2.500.000,00€.

3. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν
γένει δαπανών» ποσού 200.000,00€.

4. ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 800.000,00€.

5. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
1.900.000,00€.

6. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» ποσού 100.000,00€.

7. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» ποσού 200.000,00€.
γ) Από το συνδυασμό των ανωτέρω α) και β) προκύπτουν χρηματικά υπόλοιπα που

υπερβαίνουν κατά πολύ τις πιστώσεις που προβλέφθηκαν στον εγκριθέντα προϋπολογισμό
έτους 2019, μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δαπανών των
συνεχιζόμενων πιστώσεων. Επίσης, προκύπτει στον ΚΑ:5123.001 ποσό που υπολείπεται



του ποσού που εγκρίθηκε.
Ειδικότερα, πρέπει:
α) Να ενισχυθούν οι εξής πέντε (5) Κ.Α.:

1. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» υπάρχει
επιπλέον πίστωση ποσού 866.728,79€.

2. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» ποσού 164.743,36€.

3. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
556.608,04€.

4. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσού 108.400,36€.

5. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» ποσού 93.624,70€.
β) Να μειωθεί ο ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» με ποσό 75.041,40€.
γ.2) Επίσης, με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2018 και τη μεταφορά και

επαναβεβαίωση των υπολοίπων των Χρηματικών Καταλόγων στην χρήση 2019 προέκυψαν
ποσά τα οποία δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους.

Τα ανωτέρω ποσά θα εγγραφούν ως απαιτήσεις στους Κ.Α. της Ομάδας Εσόδων 32
"Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη" και στην Ομάδα
Δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα
ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», ως εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων στους Κ.Α.:
1. ΚΑ:3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» προβλέφθηκαν 114.000,00€

και βεβαιώθηκαν 114.078,82€ και έχουμε αύξηση 78,82€.
2. ΚΑ:3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» προβλέφθηκαν 200.000,00€ και

βεβαιώθηκαν 257.450,48€ και έχουμε αύξηση 57.450,48€.
3. ΚΑ:3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» προβλέφθηκαν 5.400,00€ και

βεβαιώθηκαν 5.446,48€ και έχουμε αύξηση 46,48€.
4. ΚΑ:3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»

προβλέφθηκαν 102.000,00€ και βεβαιώθηκαν 101.658,30€ και έχουμε μείωση -
341,70€.

5. ΚΑ:3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»
προβλέφθηκαν 1.050.000,0€ και βεβαιώθηκαν 1.647.795,55€ και έχουμε αύξηση
597.795,55€.

6. ΚΑ:3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» προβλέφθηκαν 260.000,00€ και βεβαιώθηκαν
309.683,80€ και έχουμε αύξηση 49.683,80€.

7. ΚΑ:3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» προβλέφθηκαν 210.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 213.756,63€ και έχουμε αύξηση 3.756,63€.

8. ΚΑ:3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» προβλέφθηκαν 19.500,00€ και βεβαιώθηκαν
19.525,80€ και έχουμε αύξηση 25,80€.

9. ΚΑ:3219.004 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων» προβλέφθηκαν 195.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 193.543,50€ και έχουμε μείωση – 1.456,50€.

10. ΚΑ:3219.005 «Μισθώματα λατομείων» προβλέφθηκαν 40.000,00€ και βεβαιώθηκαν
48.319,75€ και έχουμε αύξηση 8.319,75€.

11. ΚΑ:3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» προβλέφθηκαν 19.000,00€ και βεβαιώθηκαν
18.818,99€ και έχουμε μείωση -181,01€.

12. ΚΑ:3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» προβλέφθηκαν 5.500,00€ και
βεβαιώθηκαν 5.418,11€ και έχουμε μείωση -81,89€.

13. ΚΑ:3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» προβλέφθηκαν 16.000,00€ και βεβαιώθηκαν
16.240,33€ και έχουμε αύξηση 240,33€.



14. ΚΑ:3221.001 «Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας» προβλέφθηκαν 43.800,00€
και βεβαιώθηκαν 0,00€ και έχουμε μείωση -43.800,00€.

15. ΚΑ:3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» προβλέφθηκαν
30.000,00€ και βεβαιώθηκαν 30.318,93€ και έχουμε αύξηση 318,93€.

16. ΚΑ:3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» προβλέφθηκαν
600.000,00€ και βεβαιώθηκαν 599.816,27€ και έχουμε μείωση -183,73€.

17. ΚΑ:3221.004 «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» προβλέφθηκαν 1.080.000,00€ και βεβαιώθηκαν
1.073.306,50€ και έχουμε μείωση – 6.693,50€.

18. ΚΑ:3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»
προβλέφθηκαν 880.000,00€ και βεβαιώθηκαν 260.763,71€ και έχουμε μείωση -
619.236,29€.

19. ΚΑ:3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προβλέφθηκαν 3.130.000,00€ και βεβαιώθηκαν
3.307.485,70€ και έχουμε αύξηση 177.485,70€.

Στο σκέλος των Εξόδων στους Κ.Α.:
1. KA:00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» αύξηση ποσού 78,82€.
2. KA:00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη

άρδευσης» αύξηση ποσού 57.450,48€.
3. KA:00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος

ακίνητης περιουσίας» αύξηση ποσού 46,48€.
4. KA:00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά

λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» μείωση ποσού -341,70€.
5. KA:00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα επί

των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» αύξηση ποσού 597.795,55€.
6. KA:00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα

ακινήτων» αύξηση ποσού 49.683,80€.
7. KA:00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα

Δημοτικής Αγοράς» αύξηση ποσού 3.756,63€.
8. KA:00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος

Διαφήμισης» αύξηση ποσού 25,80€.
9. KA:00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσης

κοινόχρηστων χώρων» μείωση ποσού -1.456,50€.
10. KA:00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα

λατομείων» αύξηση ποσού 8.319,75€.
11. KA:00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από δικαιώματα

βοσκής» μείωση ποσού -181,01€.
12. KA:00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από αυθαίρετη

αγροτική καλλιέργεια» μείωση ποσού -81,89€.
13. KA:00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά

τακτικά έσοδα» αύξηση ποσού 240,33€.
14. KA:00.8511.014 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εκποίηση

ακίνητης περιουσίας» μείωση ποσού -43.800,00€.
15. KA:00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από

προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» αύξηση ποσού 318,93€.
16. KA:00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα

ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» μείωση ποσού -183,73€.
17. KA:00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα

Κ.Ο.Κ.» μείωση ποσού -6.693,50€.
18. KA:00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα

επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων» μείωση ποσού -619.236,29€.
19. KA:00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά

έκτακτα έσοδα» αύξηση ποσού 177.485,70€.
Β) Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2018 διάφορες πιστώσεις έργων, υπηρεσιών,



προμηθειών, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ, που ήταν ενταγμένες στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να
θεωρούνται συνεχιζόμενες και θα πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος
έτους. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα προέλθουν από το Αποθεματικό Κεφάλαιο, από το
επιπλέον Χρηματικό Υπόλοιπο που προέκυψε με το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου
και από διάφορες πηγές χρηματοδότησης για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Οι πιστώσεις
αυτές είναι:
1. «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης» με ποσό 10.000,00€ από ΣΑΤΑ

(Χ.Υ.).
2. «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο

Αγ.Βαρβάρας» με ποσό 2.487,55€ από Ίδια Έσοδα.
3. «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» με ποσό 48.899,22€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
4. «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2017)» με ποσό 56.774,89€

και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
5. «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό 41.672,88€ και

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
6. «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό 100.000,00€ και

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
7. «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος

(2017)» με ποσό 4.092,82€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
8. «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας - ΚΟΚ και πληροφοριακών

πινακίδων» με ποσό 46.994,45€ από Ίδια Έσοδα.
9. «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» με ποσό 61.938,26€ και

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
10. «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 12.179,05€ και

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
11. «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής αγοράς» με ποσό

20.643,55€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
12. «Κατασκευή υπόστεγου 2ου ΓΕΛ. (ΣΑΤΑ)» με ποσό 20.000,00€ και χρηματοδότηση

ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
13. «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης

ΕΑΚ» με ποσό 8.014,51€ από Ίδια Έσοδα.
14. «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2016)» με ποσό 15.955,64€ και

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
15. «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» με

ποσό 6.248,81€από Ίδια έσοδα.
16. «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας» με ποσό 840,85€ και χρηματοδότηση

ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
17. «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316» με ποσό

1.178,55€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
18. «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 702,60€ και χρηματοδότηση

ΥΠ.ΕΣ.
19. «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας»

με ποσό 54.894,37€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).
20. «Υπηρεσία παροχής τεχνικού συμβούλου για τη βελτιστοποίηση της σήμανσης της

πόλης της Βέροιας» με ποσό 18.600,00€ από Ίδια Έσοδα.
21. «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και συντήρηση

υφισταμένων» με πόσο 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
22. «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς Παλατιτσίων» με ποσό 13.264,00€ από Ίδια Έσοδα.
23. «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και

Μακεδονίδος (2017)» με ποσό 30.447,75€ από Ίδια Έσοδα.
24. «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Προσωπικών δεδομένων (GDPR2016/679)» με ποσό 7.526,40€ από Ίδια Έσοδα.



25. «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο
συμμετοχής στο δίκτυο για τη βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα & Κύπρο CIVINET
CY-EL, ελληνόφωνου παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS» με ποσό
5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

26. «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» με ποσό 47.072,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
(X.Y.).

27. «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα (Υπηρεσία 20)»
με ποσό 28.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

28. «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα (Υπηρεσία 30)» με ποσό 30.000,00€
από Ίδια Έσοδα.

29. «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες
υποστήριξης-επιμόρφωσης στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των
Κρατικών Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών
& λοιπών δαπανών Δήμου Βέροιας» με ποσό 4.340,00€ από Ίδια Έσοδα.

30. «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων» με ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

31. «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό 40.000,00€ από ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
Επίσης, υπάρχουν πιστώσεις για τις οποίες το ποσό που απαιτείται είναι μικρότερο από

το ποσό που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019. Οι πιστώσεις αυτές είναι:
1. «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βέροιας» με ποσό 20.000,00€, το οποίο θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό του
Δήμου.

2. «Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών για το έργο: Ολοκλήρωση
κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου–Υποέργο» με ποσό 17.941,51€, το οποίο θα
μεταφερθεί στο Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Με την αριθμ.πρωτ. 60697/31-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, της
παρακάτω Πράξης: «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών
Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου

Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 411.100,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Βέροιας (Ν.Ημαθίας).

Από το πιο πάνω ποσό τα τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ
(364.100,00€) καλύπτονται από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 και
σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (47.000,00€) είναι η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας, που θα
καλύψει μη χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα δαπάνες, που είναι όμως απαραίτητες
για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Με την αριθμ. 973/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της
χρηματοδότησης ποσού 364.100,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση της Πράξης:
«Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου
Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας».

Δ) Με το από 08-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου με τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν. 118/81)» και
ποσό 2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ε) Με το από 23-01-2019 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης,
Κτηματολογίου & Περιουσία μας ενημερώνει ότι με την αριθμ. 179/18 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε νέα πίστωση στον προϋπολογισμό του 2018 με
ΚΑ:40.7112.004 για την απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας
χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου". Επειδή μέχρι σήμερα η διαδικασία της αγοράς του



εν λόγω οικοπέδου δεν ολοκληρώθηκε (απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 960/2018 περί του εν λόγω
οικοπέδου), προτείνεται η δημιουργία νέας πίστωσης στον προϋπολογισμό του 2019 με
τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας χαρακτηρισμένο ως χώρος
σχολείου» και ποσό 30.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Με το από 31-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου με την ενίσχυση της
πίστωσης με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού)» και ποσό
10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Με το από 11-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-
Τμήμα Η/Μ Έργων, ενημερώνει ότι: Κατά τη διάρκεια του χειμώνα από τον παγετό
προκαλούνται απρόβλεπτες ζημίες σε όλο το δίκτυο άρδευσης και εντός των
αντλιοστασίων με αποτέλεσμα να αυξάνει η ποσότητα των προς αντικατάσταση υλικών
αλλά και των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης αυτών. Επίσης, η γήρανση των
υποδομών και οι απρόβλεπτες βλάβες της θερινής περιόδου (όπως καμένες αντλίες-
προληπτική συντήρηση), σε συνδυασμό με βλάβες που μπορεί να προκύψουν (όπως
καμένες αντλίες, καταστροφή φίλτρων γεωτρήσεων) κάνουν επιτακτική την ανάγκη
ενίσχυσης των πιστώσεων ώστε η υπηρεσία να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και χωρίς
καθυστέρηση. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν προτείνεται η αναμόρφωση με την
ενίσχυση των εξής πιστώσεων με: 1) ΚΑ:25.7135.001, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού -
υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 7.561,00€, 2)
ΚΑ:25.7135.002, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 9.000,00€, 3) ΚΑ:25.7135.003, τίτλο «Προμήθεια
μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των
6.000,00€, 4) ΚΑ:25.7336.001, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το
ποσό των 7.000,00€, 5) ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Μακεδονίδος» με το ποσό των 6.000,00€ και 6) ΚΑ:25.7336.003, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 7.000,00€. Οι ανωτέρω
πιστώσεις θα προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου.

Η) Με το από 30-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού λόγω πρόβλεψης μη εκτέλεσης κάποιων
προμηθειών ως το τέλος του έτους με την κατάργηση δύο πιστώσεων (συνολικού ποσού
49.600,00€), ως εξής: 1) ΚΑ:30.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 24.800,00€ και 2) ΚΑ:30.7131.003 με
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας,
Απ.Παύλου, Δοβρά και Μακεδονίδος» και ποσό 24.800,00€ και την ενίσχυση (συνολικού
ποσού 69.800,00€) άλλων πιστώσεων, ως εξής: 1) ΚΑ:30.6662.020 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 12.400,00€, 2) ΚΑ:30.6662.021
με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 12.400,00€, 3)
ΚΑ:30.6662.022 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών
για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
12.400,00€, 4) ΚΑ:30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-
οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος»
με το ποσό των 12.400,00€, 5) ΚΑ:30.7331.012 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών
θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 5.000,00€, 6)
ΚΑ:30.7331.013 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Απ.Παύλου, Βεργίνας Δοβρά και Μακεδονίδος» με το ποσό των 3.000,00€, 7)
ΚΑ:30.7411.008 με τίτλο «'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων» με
το ποσό των 2.200,00€ από Ίδια Έσοδα και 8) ΚΑ:30.7331.004 με τίτλο «Συντήρηση
κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 5.000,00€, 9)
ΚΑ:30.7331.005 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» με το ποσό των 5.000,00€ και



χρηματοδότηση ΣΑΤΑ- Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Χ.Υ.).
Θ) Με το από 22-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Περιβάλλοντος-

Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού:
α) Με την ενίσχυση (συνολικού ποσού 106.300,00€) των παρακάτω πιστώσεων, ως

εξής: 1) ΚΑ:20.6231.002 με τίτλο «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε
ΧΥΤΑ» και ποσό 10.000,00€, 2) ΚΑ:20.6277.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών
απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» με το ποσό των 22.800,00€, 3) ΚΑ:20.6276.001 με τίτλο
«Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων» με το ποσό των 23.300,00€, 4) ΚΑ:20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά
ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Κ.Κ)» με το ποσό των 4.800,00€, 5) ΚΑ:20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά
υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» με το ποσό των 4.800,00€, 6)
ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
όμορου Δήμου» με το ποσό των 5.000,00€, 7) ΚΑ:20.7135.008 με τίτλο «Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 4.800,00€, 8) ΚΑ:20.7135.009 με
τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 14.800,00€ και
9) ΚΑ:20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων
αποβλήτων» με το ποσό των 16.000,00€.

β) Με την αλλαγή τίτλου (13.500,00€) των: 1) ΚΑ:35.7131.007 από «Προμήθεια
συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου» και την ενίσχυση του νέου Κ.Α. με το
ποσό των 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ:35.6233.001 από «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» σε
«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους
χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου» και την ενίσχυση του νέου Κ.Α. με το ποσό των 3.500,00€
από Ίδια Έσοδα.

γ) Με τη δημιουργία (συνολικού ποσού 19.000,00€) δύο νέων πιστώσεων, ως εξής: 1)
Με τίτλο «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» και ποσό
7.000,00€ και 2) Με τίτλο «Αναλύσεις λυμάτων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
και ποσό 12.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ι) Με το από 28-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού–
Οργάνωσης–Πληροφορικής αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού διότι
σύμφωνα με την θέσπιση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όλα τα κράτη μέλη θα
πρέπει να τον εφαρμόσουν άμεσα, περιλαμβανομένων των Δήμων σε εθνικό επίπεδο, με
την μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή των κρατών να έχει καταληκτική ημερομηνία
την 25/05/2018.

Ο Κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του ατόμου, του οποίου τα προσωπικά
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα ενισχυμένα δικαιώματα παρέχουν στα άτομα
μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων.

Το ποσό της δαπάνης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» εκτιμάται (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στα
24.800,00€. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το αποθεματικό του Δήμου.

ΙΑ) Με την αριθμ. 561/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της
χρηματοδότησης και η εγγραφή της πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης III της Πράξης "Προμήθεια–τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας" στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2018 με ποσό χρηματοδότησης διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και δέκα ευρώ
(239.010,00€). Από το ανωτέρω πρόγραμμα δεν καλύπτονται δαπάνες, που είναι



απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου ποσού πενήντα μία
χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (51.812,16€). Τίθεται επομένως
επιτακτική ανάγκη δημιουργίας πίστωσης με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών
χαρών Δήμου Βέροιας» με ποσό 51.812,16€ το οποίο αποτελεί τη συμμετοχή του Δήμου
Βέροιας, που θα καλύψει μη χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα δαπάνες από Ίδια
Έσοδα.

ΙΒ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2019 προέκυψε ανάγκη ενίσχυσης
της πίστωσης με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» με το ποσό των 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

ΙΓ) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2018 και σύμφωνα με τις οδηγίες
της αριθμ.πρωτ. οικ. 25595/28-07-2017 σχετικής ΚΥΑ στον κωδικό εσόδου
KA:00.0614.001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) είχε εγγραφεί πίστωση ποσού
832.080,00€ με ισόποση εγγραφή πίστωσης στον αντίστοιχο κωδικό εξόδου
ΚΑ:00.6711.001 με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές».

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τελικά αποδόθηκε στο δήμο το ποσό των
895.560,00€. Όμως, λόγω λήξης του οικονομικού έτους δεν κατέστη εφικτή η έγκαιρη
αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 και θα πρέπει το επιπλέον ποσό ύψους
63.480,00€ (895.560,00-832.080,00), το οποίο εισπράχθηκε μεν αλλά δεν αποδόθηκε στις
σχολικές επιτροπές, να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

ΙΔ) Με το από 15-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης,
Κτηματολογίου & Περιουσίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση
της πίστωσης με τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της
πόλης Βέροιας» με το ποσό των 25.000,00€. Το ποσό για την ανωτέρω ενίσχυση θα
προέλθει από την μείωση δύο πιστώσεων ως εξής: 1) Από τον ΚΑ: 40.7413.004 με τίτλο
«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη
Εφαρμογής στην Π.Ε. 23 και σε τμήμα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης Βέροιας» ποσό
13.883,87€ και 2) Από τον ΚΑ 40.7413.009 με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας
στο Ο.Τ. 146β (περιοχή Δημοσθένους)» ποσό 11.116,13€ από Ίδια Έσοδα.

ΙΕ) Το γραφείο μισθοδοσίας με το από 05-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του προτείνει
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προκειμένου να καλυφθούν οι
ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ) που απαιτείται να καταβάλει ο Δήμος
Βέροιας για το διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων των Προσκλήσεων 9 & 16/2017
της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» μέχρι να γίνει η εκκαθάριση αυτών από τον ΟΑΕΔ.

ΙΣΤ) Με το από 18-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την
ενίσχυση της πίστωσης με ΚΑ 00.6722.001 με τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων
προστασίας άμαχου πληθυσμού» και ποσό 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

IZ) Με το από 21-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού:

α) Με την ενίσχυση της πίστωσης του ΚΑ:20.7325.001 με τίτλο «Μικροεπεκτάσεις
δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με το ποσό των 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα,

β) Με την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:30.7321.014 από «Επεκτάσεις-βελτιώσεις σχολικών
κτιρίων» σε «Επέκταση-διαρρύθμιση δημοτικού σχολείου Αγ.Γεωργίου» και την ενίσχυση
του νέου Κ.Α. με το ποσό των 80.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

γ) Με την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:30.7321.015 από «Εξωτερικοί χρωματισμοί
σχολείων» σε «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου δημοτικού σχολείου Βέροιας».

δ) Με τη δημιουργία (συνολικού ποσού 147.300,00€) επτά νέων πιστώσεων, ως εξής:
1) Με τίτλο «Κατασκευή στεγών αντλιοστασίων Κοινότητας Μακεδονίδος» και ποσό
21.000,00€ από Σ.Α.Τ.Α. (Χ.Υ.), 2) Με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου
Αγ.Αναργύρων» και ποσό 22.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 3) Με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση υφισταμένων» με ποσό 3.500,00€ από Ίδια



Έσοδα, 4) Με τίτλο «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»
με ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα, 5) Με τίτλο «Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ.
Γεωργίου» και ποσό 20.000,00€, 6) Με τίτλο «Κατασκευή πέργκολας στο γήπεδο Αγίας
Μαρίνας» και ποσό 25.000,00€ και 7) Με τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας» και
ποσό 5.000,00€.

IΗ) Με το από 18-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση (συνολικού ποσού
59.000,00€) των κάτωθι πιστώσεων, ως εξής: 1) ΚΑ:20.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα,
2) ΚΑ:20.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Απ.Παύλου»
με το ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 3) ΚΑ:20.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 14.800,00€ από Ίδια
Έσοδα, 4) ΚΑ:20.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε.
Δοβρά» με το ποσό των 14.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 5) ΚΑ:20.7135.005 με τίτλο
«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 9.800,00€
από Ίδια Έσοδα.

IΘ) Με τα από 08-02-2019 υπηρεσιακά της σημειώματα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία (συνολικού ποσού
10.000,00€) δύο νέων πιστώσεων, ως εξής: 1) Με τίτλο «Κατασκευή κλειστού
κολυμβητηρίου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) Με τίτλο «Κατασκευή
νέα περίφραξης του έργου κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια
Έσοδα.

Κ) Με το από 25-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την
ενίσχυση (συνολικού ποσού 59.400,00€) των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1)
ΚΑ:20.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
19.800,00€, 2) ΚΑ:20.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Μακεδονίδος» και ποσό 19.800,00€ και 3) ΚΑ:20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 19.800,00€ από Ίδια Έσοδα.

KA) Με το από 28-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού–
Οργάνωσης–Πληροφορικής μας γνωρίζει ότι ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να υποβάλει
αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον «ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης IVμε
τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για
ντο έργο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας». Για τη σύνταξη
της μελέτης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν στοιχεία
(υδρολογικά, βροχομετρικά, αποτύπωση και εκτίμηση των διαφόρων προβληματικών
υποδομών κ.λ.π. της αγροτικής περιοχής Τριλόφου, όπου θα αναφέρεται η μελέτη). Τα
απαιτούμενα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στο Δήμο Βέροιας. Ομοίως για τη Δημοτική
Ενότητα Μακεδονίδας, θα γίνει ανάλογη μελέτη για ένταξή της σε όποιο πρόγραμμα είναι
δυνατό να χρηματοδοτήσει ανάλογο έργο. Η υπηρεσία σκοπό έχει τη συντόμευση της
συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να ανταποκριθεί ο Δήμος στην οριζόμενη
προθεσμία του προγράμματος. Το ποσό στο οποίο προεκτιμάται η δαπάνη παροχής της
υπηρεσίας «Συλλογή στοιχείων στις περιοχές Κοινότητας Τριλόφου και περιοχή
Μακεδονίδος ήτοι: συλλογή υδρολογικών–βροχομετρικών δεδομένων, καταγραφή
προβληματικών υποδομών στις περιοχές ενδιαφέροντος, συλλογή χαρτογραφικών
υποβάθρων και ενημέρωσή τους με τα στοιχεία των καταγραφών και ενημέρωση όλων των
απαραίτητων λοιπών στοιχείων» περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι 24.800,00€.

KB) Με το από 21-02-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη
δημιουργία δύο νέων πιστώσεων ως εξής: 1) Με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος
για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
4.500,00€ και 2) Με τίτλο «Προμήθεια αλατιέρας και μαχαιριού για τοποθέτηση σε



αυτοκίνητο 4Χ4» και ποσό 24.800,00€. Το ποσό που απαιτείται για τη δημιουργία των
ανωτέρω κωδικών θα προέλθει από τη μείωση της πίστωσης του ΚΑ:35.6262.001 με τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» ποσού
24.800,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 4.500,00€ από το αποθεματικό του Δήμου και από
Ίδια Έσοδα.

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 (Ε.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου, ως εξής:

Ι) Της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του
Δήμου έτους 2019, ως εξής:

Α) (γ.1) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» με ποσό
866.728,79€.

2. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» ποσού 164.743,36€.

3. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» με ποσό
556.608,04€.

4. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσού 108.400,36€.

5. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» ποσού 93.624,70€.
β) Μειώνει την πίστωση με ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» με ποσό 75.041,40€.
Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.715.063,85€.
(γ.2) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό
341,70€.

2. ΚΑ:3219.004 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 1.456,50€.
3. ΚΑ:3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» με ποσό 181,01€.
4. ΚΑ:3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό 81,89€.
5. ΚΑ:3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό 183,73€.
6. ΚΑ:3221.004 «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» με ποσό 6.693,50€.
7. ΚΑ:3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό

619.236,29€.
8. ΚΑ:3221.001 «Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας» με ποσό 43.800,0€.

β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. ΚΑ:3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 78,82€.
2. ΚΑ:3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 57.450,48€.
3. ΚΑ:3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με ποσό 46,48€.
4. ΚΑ:3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό

597.795,55€.
5. ΚΑ:3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» με ποσό 49.683,80€.
6. ΚΑ:3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 3.756,63€.
7. ΚΑ:3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» με ποσό 25,80€.
8. ΚΑ:3219.005 «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 8.319,75€.
9. ΚΑ:3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» με ποσό 240,33€.
10. ΚΑ:3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό 318,93€.



11. ΚΑ:3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό 177.485,70€.
Στο σκέλος των Εξόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. KA:00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά λόγω
ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό 341,70€.

2. KA:00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσης
κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 1.456,50€.

3. KA:00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από δικαιώματα
βοσκής» με ποσό 181,01€.

4. KA:00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από αυθαίρετη
αγροτική καλλιέργεια» με ποσό 81,89€.

5. KA:00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό 183,73€.

6. KA:00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα
Κ.Ο.Κ.» με ποσό 6.693,50€.

7. KA:00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα επί
των τελών ακαθαρίστων εσόδων» με ποσό 619.236,29€.

8. KA:00.8511.014 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εκποίηση
ακίνητης περιουσίας» με ποσό 43.800,00€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. KA:00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 78,82€.

2. KA:00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» με ποσό 57.450,48€.

3. KA:00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» με ποσό 46,48€.

4. KA:00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα επί
των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό 597.795,55€.

5. KA:00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
ακινήτων» με ποσό 49.683,80€.

6. KA:00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 3.756,63€.

7. KA:00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» με ποσό 25,80€.

8. KA:00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
λατομείων» με ποσό 8.319,75€.

9. KA:00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» με ποσό 240,33€.

10. KA:00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό 318,93€.

11. KA:00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» με ποσό 177.485,70€.

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 797.768,15€ και:
α) Δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις (481.905,75€), ως εξής:
1. ΚΑ:30.7321.023 «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης» με ποσό

10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ:30.7321.003 «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην

στρατόπεδο Αγ. Βαρβάρας» με ποσό 2.487,55€ από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ:64.7326.002 «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» με ποσό 48.899,22€ και

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
4. ΚΑ:30.7323.002 «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)» με ποσό 56.774,89€

και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).



5. ΚΑ:30.7323.004 «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό
41.672,88€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

6. ΚΑ:30.7333.018 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και
Δ.Ε. Μακεδονίδος (2017)» με ποσό 4.092,82€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

7. ΚΑ:30.7135.002 «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας - ΚΟΚ και
πληροφοριακών πινακίδων» με ποσό 46.994,45€ από Ίδια Έσοδα.

8. ΚΑ: 30.7323.003 «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» με
ποσό 61.938,26€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

9. ΚΑ:30.7334.002 «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό
12.179,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).

10. ΚΑ:30.7321.002 «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής
αγοράς» με ποσό 20.643,55€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

11. ΚΑ:30.7321.016 «Κατασκευή υπόστεγου 2ου ΓΕΛ. (ΣΑΤΑ)» με ποσό 20.000,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

12. ΚΑ:30.7321.020 «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης
χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ» με ποσό 8.014,51€ από Ίδια Έσοδα.

13. ΚΑ:30.7323.020 «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2016)» με ποσό
15.955,64€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

14. ΚΑ:30.7341.002 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο
Υποέργο» με ποσό 6.248,81€ από Ίδια Έσοδα.

15. ΚΑ:30.7326.011 «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας» με ποσό 840,85€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

16. ΚΑ:30.7323.025 «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ.
316» με ποσό 1.178,55€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

17. ΚΑ:64.7334.002 «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 702,60€ και
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.

18. ΚΑ:30.7412.005 «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του
ταμιευτήρα Xαράδρας» με ποσό 54.894,37€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).

19. ΚΑ:30.6117.002 «Υπηρεσία παροχής τεχνικού συμβούλου για τη βελτιστοποίηση της
σήμανσης της πόλης της Βέροιας» με ποσό 18.600,00€ από Ίδια Έσοδα.

20. ΚΑ:30.7135.015 «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και
συντήρηση υφισταμένων» με ποσό 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

21. ΚΑ:20.7135.017 «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Απ.Παύλου,
Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2017)» με ποσό 30.447,75€ από Ίδια Έσοδα.

22. ΚΑ:00.6451.002 «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο
πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο για την βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα & Κύπρο
CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS»
με ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

23. KA:20.7411.002 «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-
εργασίες υποστήριξης-επιμόρφωσης στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου
των Κρατικών Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής
λειτουργικών & λοιπών δαπανών Δήμου Βέροιας» με ποσό 4.340,00€ από Ίδια
Έσοδα.

β) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις (315.862,40€), ως εξής:
1. ΚΑ:30.7323.008 «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό

100.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
2. ΚΑ:30.7412.001 «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς Παλατιτσίων» με ποσό 13.264,00€

από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ:10.7413.003 «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR2016/679)» με ποσό 7.526,40€
από Ίδια Έσοδα.

4. ΚΑ:30.7323.011 «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» με ποσό 47.072,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).



5. ΚΑ:20.8117.001 «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά
έξοδα» με ποσό 28.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

6. ΚΑ:30.8122.001 «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 30.000,00€
από Ίδια Έσοδα.

7. ΚΑ:00.6492.001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

8. ΚΑ:30.7333.004 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό 40.000,00€ από
ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
γ) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:30.7321.007 «Κατασκευή εξόδου

κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» κατά ποσό
20.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.) και 2) ΚΑ:30.7323.027 «Διενέργεια
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών για το έργο: Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας
ΑφώνΚούσιου–Υποέργο» κατά ποσό 17.941,51€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και
μεταφέρει συνολικό ποσό 37.941,51€ στο Αποθεματικό του Δήμου.

Γ) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.014 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
για «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου
Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας» και ποσό 364.100,00€, β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού
με KA:90.9111.001, το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7331.001 με
τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας» και ποσό 364.100,00€ και γ) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί
πίστωση με ΚΑ:30.7331.024 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και
χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση
αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας–Ίδια Συμμετοχή» ποσού 47.000,00€.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 2.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6062.001 και τίτλο «Έξοδα
κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:40.7112.004 και τίτλο «Απευθείας
αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου"» από
Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:50.6061.001 με τίτλο
«Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού)» από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 42.561,00€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:25.7135.001, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 7.561,00€, 2) ΚΑ:25.7135.002, τίτλο «Προμήθεια
μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
9.000,00€, 3) ΚΑ:25.7135.003, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού
αρδεύσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 6.000,00€, 4) ΚΑ:25.7336.001, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των 7.000,00€, 5)
ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό
των 6.000,00€ και 6) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο «» με το ποσό των 7.000,00€.

Η) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο αποθεματικό ΚΑ:90.9111.001 ποσό 49.600,00€ από τις παρακάτω

πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:30.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε Βέροιας» και ποσό 24.800,00€ και 2) ΚΑ:30.7131.003 με
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας,
Απ.Παύλου, Δοβρά και Μακεδονίδος» και ποσό 24.800,00€&

β) Μεταφέρει μέσω αποθεματικού ποσό 69.800,00€ και ενισχύει άλλες πιστώσεις, ως



εξής: 1) Τον ΚΑ:30.6662.020 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-
οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» με
το ποσό των 12.400,00€, 2) Τον ΚΑ:30.6662.021 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-
σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων
της Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 12.400,00€, 3) Τον ΚΑ:30.6662.022 με τίτλο
«Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 12.400,00€, 4) Τον
ΚΑ:30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών
για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των
12.400,00€, 5) Τον ΚΑ:30.7331.012 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 5.000,00€, 6) Τον ΚΑ:30.7331.013 με
τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας
Δοβρά και Μακεδονίδος» με το ποσό των 3.000,00€, 7) Τον ΚΑ:30.7411.08 με τίτλο
«'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 2.200,00€ από
Ίδια Έσοδα και 8) Τον ΚΑ:30.7331.004 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων
σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 5.000,00€, 9) Τον ΚΑ: 30.7331.005 με
τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά και Μακεδονίδος» με το ποσό των 5.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ-
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Χ.Υ.).

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 138.800,00€ και:

α) Ενισχύει με ποσό 106.300,00€ τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:20.6231.002
με τίτλο «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» και ποσό 10.000,00€,
2) ΚΑ:20.6277.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» με το ποσό
των 22.800,00€, 3) ΚΑ:20.6276.001 με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής
συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με το ποσό των
23.300,00€, 4) ΚΑ:20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ)» με το ποσό των
4.800,00€, 5) ΚΑ:20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών
σε ΧΥΤΑ» με το ποσό των 4.800,00€, 6) ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για
την μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» με το ποσό των 5.000,00€, 7)
ΚΑ:20.7135.008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό
των 4.800,00€, 8) ΚΑ:20.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Απ.Παύλου» με το ποσό των 14.800,00€ και 9) ΚΑ:20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» με το ποσό των 16.000,00€.

β) Αλλάζει τον τίτλο (13.500,00€) των: 1) ΚΑ:35.7131.007 από «Προμήθεια
συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου» και ενισχύει το νέο Κ.Α. με το ποσό των
10.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ:35.6233.001 από «Μίσθωση γερανοφόρου
οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» σε «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Απ.Παύλου» και ενισχύει το νέο Κ.Α. με το ποσό των 3.500,00€ από Ίδια Έσοδα.

γ) Δημιουργεί (19.000,00€) δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:35.6117.001 με τίτλο
«Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» και ποσό 7.000,00€ και 2)
ΚΑ:20.6162.003 με τίτλο «Αναλύσεις λυμάτων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
και ποσό 12.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ι) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.6117.002 και τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα
στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» από Ίδια
Έσοδα.

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 51.812,16€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:35.7135.003 και τίτλο «Προμήθεια–



τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» από
Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 15.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.8261.001 και τίτλο «Λοιπές
επιστροφές» από Ίδια Έσοδα.

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 63.480,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6711.001 με τίτλο
«Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 999.020,00€.

ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 25.000,00€ από τις

παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:40.7413.004 με τίτλο «Κτηματογράφηση,
Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 23
και σε τμήμα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης Βέροιας» ποσό 13.883,87€ και 2) Από τον
ΚΑ:40.7413.009 με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στο Ο.Τ. 146β (περιοχή
Δημοσθένους)», ποσό 11.116,13€ από Ίδια Έσοδα.

β) Μεταφέρει μέσω αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό των
25.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:40.7413.003 και τίτλο «Κτηματογράφηση,
Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25
και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

ΙΕ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:1328.005 "Επιχορήγηση
ΕΣΠΑ για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ»" με ποσό 450.000,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και
μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:60.6054.003, τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ» και
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

ΙΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6722.001
και τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» από Ίδια
Έσοδα.

ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 242.300,00€ και:

α) Ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:20.7325.001 και τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου
φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με το ποσό των 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

β) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.014 από «Επεκτάσεις-βελτιώσεις σχολικών
κτιρίων» σε «Επέκταση-διαρρύθμιση δημοτικού σχολείου Αγ.Γεωργίου» και ενισχύει το
νέο Κ.Α. με το ποσό των 80.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

γ) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.015 από «Εξωτερικοί χρωματισμοί σχολείων» σε
«Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου δημοτικού σχολείου Βέροιας».

δ) Δημιουργεί (147.300,00€) επτά νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7326.002 με
τίτλο «Κατασκευή στεγών αντλιοστασίων Κοινότητας Μακεδονίδος» και ποσό 21.000,00€
από Σ.Α.Τ.Α. (Χ.Υ.), 2) ΚΑ:30.6278.001με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης ανελκυστήρα
πάρκου Αγ.Αναργύρων» και ποσό 22.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 3) ΚΑ:30.7135.014 με
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση υφισταμένων» και
ποσό 3.500,00€ από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ:30.7412.008 με τίτλο «Μελέτη για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας» και ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα,
5) ΚΑ:30.7331.024 με τίτλο «Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ.Γεωργίου» και ποσό
20.000,00€ από Ίδια Έσοδα, 6) ΚΑ:30.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή πέργκολας στο
γήπεδο Αγίας Μαρίνας» και ποσό 25.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 7) ΚΑ:30.6662.027 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 59.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:20.7135.001 με
τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 9.800,00€
από Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:20.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού



ΔΕ Απ.Παύλου» με το ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 3) ΚΑ:20.7135.003 με τίτλο
«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 14.800,00€
από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ:20.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
ΔΕ Δοβρά» με το ποσό των 14.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 5) ΚΑ:20.7135.005 με τίτλο
«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 9.800,00€
από Ίδια Έσοδα.

ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) KA:30.7321.024 με τίτλο
«Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2)
KA:30.7326.004 με τίτλο «Κατασκευή νέας περίφραξης του έργου κλειστού
κολυμβητηρίου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Κ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 59.400,00€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:20.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των
19.800,00€, 2) ΚΑ:20.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Μακεδονίδος» με το ποσό των 19.800,00€ και 3) ΚΑ:20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 19.800,00€από Ίδια Έσοδα.

ΚΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:30.6117.003 με τίτλο
«Συλλογή στοιχείων στις περιοχές Κοινότητας Τριλόφου και περιοχή Μακεδονίδος, ήτοι:
συλλογή υδρολογικών–βροχομετρικών δεδομένων, καταγραφή προβληματικών υποδομών
στις περιοχές ενδιαφέροντος, συλλογή χαρτογραφικών υποβάθρων και ενημέρωσή τους με
τα στοιχεία των καταγραφών και ενημέρωση όλων των απαραίτητων λοιπών στοιχείων»
από Ίδια Έσοδα.

ΚΒ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό ΚΑ:90/9111.001 ποσό 24.800,00€ από την πίστωση με

ΚΑ:35.6262.001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 29.300,00€ και
δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) KA:35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Δοβρά» και ποσό 4.500,00€ και 2) KA:30.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια αλατιέρας και
μαχαιριού για τοποθέτηση σε αυτοκίνητο 4Χ4» και ποσό 24.800,00€ από Ίδια Έσοδα.

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

Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με
αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;

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

1. Το από 21-02-2019 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, 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 (3η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής :



Α) (γ.1) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» με ποσό
866.728,79€.

2. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» ποσού 164.743,36€.

3. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» με ποσό
556.608,04€.

4. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσού 108.400,36€.

5. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» ποσού 93.624,70€.
β) Μειώνει την πίστωση με ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» με ποσό 75.041,40€.
Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.715.063,85€.
(γ.2) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό
341,70€.

2. ΚΑ:3219.004 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 1.456,50€.
3. ΚΑ:3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» με ποσό 181,01€.
4. ΚΑ:3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό 81,89€.
5. ΚΑ:3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό 183,73€.
6. ΚΑ:3221.004 «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» με ποσό 6.693,50€.
7. ΚΑ:3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό

619.236,29€.
8. ΚΑ:3221.001 «Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας» με ποσό 43.800,0€.

β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. ΚΑ:3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 78,82€.
2. ΚΑ:3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 57.450,48€.
3. ΚΑ:3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με ποσό 46,48€.
4. ΚΑ:3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό

597.795,55€.
5. ΚΑ:3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» με ποσό 49.683,80€.
6. ΚΑ:3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 3.756,63€.
7. ΚΑ:3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» με ποσό 25,80€.
8. ΚΑ:3219.005 «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 8.319,75€.
9. ΚΑ:3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» με ποσό 240,33€.
10. ΚΑ:3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό 318,93€.
11. ΚΑ:3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό 177.485,70€.
Στο σκέλος των Εξόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. KA:00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά λόγω
ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό 341,70€.

2. KA:00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσης
κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 1.456,50€.

3. KA:00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από δικαιώματα
βοσκής» με ποσό 181,01€.

4. KA:00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από αυθαίρετη
αγροτική καλλιέργεια» με ποσό 81,89€.

5. KA:00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα



ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό 183,73€.
6. KA:00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα

Κ.Ο.Κ.» με ποσό 6.693,50€.
7. KA:00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα επί

των τελών ακαθαρίστων εσόδων» με ποσό 619.236,29€.
8. KA:00.8511.014 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εκποίηση

ακίνητης περιουσίας» με ποσό 43.800,00€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. KA:00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 78,82€.

2. KA:00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» με ποσό 57.450,48€.

3. KA:00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» με ποσό 46,48€.

4. KA:00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα επί
των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό 597.795,55€.

5. KA:00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
ακινήτων» με ποσό 49.683,80€.

6. KA:00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 3.756,63€.

7. KA:00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» με ποσό 25,80€.

8. KA:00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
λατομείων» με ποσό 8.319,75€.

9. KA:00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» με ποσό 240,33€.

10. KA:00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό 318,93€.

11. KA:00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» με ποσό 177.485,70€.

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 797.768,15€ και:

α) Δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις (481.905,75€), ως εξής:
1. ΚΑ:30.7321.023 «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης» με ποσό

10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ:30.7321.003 «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην

στρατόπεδο Αγ. Βαρβάρας» με ποσό 2.487,55€ από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ:64.7326.002 «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» με ποσό 48.899,22€ και

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
4. ΚΑ:30.7323.002 «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας(2017)» με ποσό 56.774,89€

και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
5. ΚΑ:30.7323.004 «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό

41.672,88€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
6. ΚΑ:30.7333.018 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και

Δ.Ε. Μακεδονίδος (2017)» με ποσό 4.092,82€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
7. ΚΑ:30.7135.002 «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας - ΚΟΚ και

πληροφοριακών πινακίδων» με ποσό 46.994,45€ από Ίδια Έσοδα.
8. ΚΑ: 30.7323.003 «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» με

ποσό 61.938,26€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
9. ΚΑ:30.7334.002 «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό

12.179,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).
10. ΚΑ:30.7321.002 «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής

αγοράς» με ποσό 20.643,55€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).



11. ΚΑ:30.7321.016 «Κατασκευή υπόστεγου 2ου ΓΕΛ. (ΣΑΤΑ)» με ποσό 20.000,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

12. ΚΑ:30.7321.020 «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης
χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ» με ποσό 8.014,51€ από Ίδια Έσοδα.

13. ΚΑ:30.7323.020 «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2016)» με ποσό
15.955,64€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

14. ΚΑ:30.7341.002 «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο
Υποέργο» με ποσό 6.248,81€ από Ίδια Έσοδα.

15. ΚΑ:30.7326.011 «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας» με ποσό 840,85€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

16. ΚΑ:30.7323.025 «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ.
316» με ποσό 1.178,55€και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).

17. ΚΑ:64.7334.002 «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 702,60€ και
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.

18. ΚΑ:30.7412.005 «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του
ταμιευτήρα Xαράδρας» με ποσό 54.894,37€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).

19. ΚΑ:30.6117.002 «Υπηρεσία παροχής τεχνικού συμβούλου για τη βελτιστοποίηση της
σήμανσης της πόλης της Βέροιας» με ποσό 18.600,00€ από Ίδια Έσοδα.

20. ΚΑ:30.7135.015 «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και
συντήρηση υφισταμένων» με ποσό 10.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

21. ΚΑ:20.7135.017 «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Απ.Παύλου,
Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2017)» με ποσό 30.447,75€ από Ίδια Έσοδα.

22. ΚΑ:00.6451.002 «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο
πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο για την βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα & Κύπρο
CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS»
με ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

23. KA:20.7411.002 «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-
εργασίες υποστήριξης-επιμόρφωσης στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου
των Κρατικών Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής
λειτουργικών & λοιπών δαπανών Δήμου Βέροιας» με ποσό 4.340,00€ από Ίδια
Έσοδα.

β) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις (315.862,40€), ως εξής:
1. ΚΑ:30.7323.008 «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό

100.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
2. ΚΑ:30.7412.001 «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς Παλατιτσίων» με ποσό 13.264,00€

από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ:10.7413.003 «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR2016/679)» με ποσό 7.526,40€
από Ίδια Έσοδα.

4. ΚΑ:30.7323.011 «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» με ποσό 47.072,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (X.Y.).

5. ΚΑ:20.8117.001 «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά
έξοδα» με ποσό 28.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

6. ΚΑ:30.8122.001 «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό 30.000,00€
από Ίδια Έσοδα.

7. ΚΑ:00.6492.001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

8. ΚΑ:30.7333.004 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό 40.000,00€ από
ΣΑΤΑ (Χ.Υ.).
γ) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:30.7321.007 «Κατασκευή εξόδου

κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» κατά ποσό
20.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.) και 2) ΚΑ:30.7323.027 «Διενέργεια
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών για το έργο: Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας



Αφών Κούσιου–Υποέργο» κατά ποσό 17.941,51€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και
μεταφέρει συνολικό ποσό 37.941,51€ στο Αποθεματικό του Δήμου.

Γ) α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.014 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
για «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου
Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας» και ποσό 364.100,00€, β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού
με KA:90.9111.001, το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7331.001 με
τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας» και ποσό 364.100,00€ και γ) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί
πίστωση με ΚΑ:30.7331.024 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και
χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση
αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας–Ίδια Συμμετοχή» ποσού 47.000,00€.

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 2.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6062.001 και τίτλο «Έξοδα
κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:40.7112.004 και τίτλο «Απευθείας
αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου"» από
Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:50.6061.001 με τίτλο
«Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού)» από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 42.561,00€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:25.7135.001, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Απ.Παύλου» με το ποσό των 7.561,00€, 2) ΚΑ:25.7135.002, τίτλο «Προμήθεια
μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
9.000,00€, 3) ΚΑ:25.7135.003, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού
αρδεύσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 6.000,00€, 4) ΚΑ:25.7336.001, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των 7.000,00€, 5)
ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό
των 6.000,00€ και 6) ΚΑ:25.7336.003, τίτλο «» με το ποσό των 7.000,00€.

Η) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό ΚΑ:90.9111.001 ποσό 49.600,00€ από τις παρακάτω

πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:30.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε Βέροιας» και ποσό 24.800,00€ και 2) ΚΑ:30.7131.003 με
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας,
Απ.Παύλου, Δοβρά και Μακεδονίδος» και ποσό 24.800,00€.

β) Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ποσό 69.800,00€ και ενισχύει άλλες πιστώσεις, ως
εξής: 1) Τον ΚΑ:30.6662.020 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-
οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» με
το ποσό των 12.400,00€, 2) Τον ΚΑ:30.6662.021 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-
σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων
της Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 12.400,00€, 3) Τον ΚΑ:30.6662.022 με τίτλο
«Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 12.400,00€, 4) Τον
ΚΑ:30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών
για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των
12.400,00€, 5) Τον ΚΑ:30.7331.012 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 5.000,00€, 6) Τον ΚΑ:30.7331.013 με
τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας



Δοβρά και Μακεδονίδος» με το ποσό των 3.000,00€, 7) Τον ΚΑ:30.7411.08 με τίτλο
«'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων» με το ποσό των 2.200,00€ από
Ίδια Έσοδα και 8) Τον ΚΑ:30.7331.004 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων
σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 5.000,00€, 9) Τον ΚΑ: 30.7331.005 με
τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά και Μακεδονίδος» με το ποσό των 5.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ-
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Χ.Υ.).

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 138.800,00€ και:

α) Ενισχύει με ποσό 106.300,00€ τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:20.6231.002
με τίτλο «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» και ποσό 10.000,00€,
2) ΚΑ:20.6277.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» με το ποσό
των 22.800,00€, 3) ΚΑ:20.6276.001 με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής
συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με το ποσό των
23.300,00€, 4) ΚΑ:20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ)» με το ποσό των
4.800,00€, 5) ΚΑ:20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών
σε ΧΥΤΑ» με το ποσό των 4.800,00€, 6) ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για
την μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» με το ποσό των 5.000,00€, 7)
ΚΑ:20.7135.008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό
των 4.800,00€, 8) ΚΑ:20.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Απ.Παύλου» με το ποσό των 14.800,00€ και 9) ΚΑ:20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» με το ποσό των 16.000,00€.

β) Αλλάζει τον τίτλο (13.500,00€) των: 1) ΚΑ:35.7131.007 από «Προμήθεια
συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου» και ενισχύει το νέο Κ.Α. με το ποσό των
10.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ:35.6233.001 από «Μίσθωση γερανοφόρου
οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» σε «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Απ.Παύλου» και ενισχύει το νέο Κ.Α. με το ποσό των 3.500,00€ από Ίδια Έσοδα.

γ) Δημιουργεί (19.000,00€) δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:35.6117.001 με τίτλο
«Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» και ποσό 7.000,00€ και 2)
ΚΑ:20.6162.003 με τίτλο «Αναλύσεις λυμάτων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
και ποσό 12.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Ι) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00.6117.002 και τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα
στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» από Ίδια
Έσοδα.

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 51.812,16€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:35.7135.003 και τίτλο «Προμήθεια–
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» από
Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 15.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.8261.001 και τίτλο «Λοιπές
επιστροφές» από Ίδια Έσοδα.

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 63.480,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6711.001 με τίτλο
«Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 999.020,00€.

ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 25.000,00€ από τις

παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Από τον ΚΑ:40.7413.004 με τίτλο «Κτηματογράφηση,
Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 23



και σε τμήμα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης Βέροιας» ποσό 13.883,87€ και 2) Από τον
ΚΑ:40.7413.009 με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στο Ο.Τ. 146β (περιοχή
Δημοσθένους)», ποσό 11.116,13€ από Ίδια Έσοδα.

β) Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό των
25.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:40.7413.003 και τίτλο «Κτηματογράφηση,
Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25
και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

ΙΕ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:1328.005 "Επιχορήγηση
ΕΣΠΑ για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ»" με ποσό 450.000,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και
μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:60.6054.003, τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ» και
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

ΙΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6722.001
και τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» από Ίδια
Έσοδα.

ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 242.300,00€ και:

α) Ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:20.7325.001 και τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου
φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με το ποσό των 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

β) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.014 από «Επεκτάσεις-βελτιώσεις σχολικών
κτιρίων» σε «Επέκταση-διαρρύθμιση δημοτικού σχολείου Αγ.Γεωργίου» και ενισχύει το
νέο Κ.Α. με το ποσό των 80.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

γ) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.015 από «Εξωτερικοί χρωματισμοί σχολείων» σε
«Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου δημοτικού σχολείου Βέροιας».

δ) Δημιουργεί (147.300,00€) επτά νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7326.002 με
τίτλο «Κατασκευή στεγών αντλιοστασίων Κοινότητας Μακεδονίδος» και ποσό 21.000,00€
από Σ.Α.Τ.Α. (Χ.Υ.), 2) ΚΑ:30.6278.001με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης ανελκυστήρα
πάρκου Αγ.Αναργύρων» και ποσό 22.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 3) ΚΑ:30.7135.014 με
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και συντήρηση υφισταμένων» και
ποσό 3.500,00€ από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ:30.7412.008 με τίτλο «Μελέτη για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας» και ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα,
5) ΚΑ:30.7331.024 με τίτλο «Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ.Γεωργίου» και ποσό
20.000,00€ από Ίδια Έσοδα, 6) ΚΑ:30.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή πέργκολας στο
γήπεδο Αγίας Μαρίνας» και ποσό 25.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 7) ΚΑ:30.6662.027 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 59.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:20.7135.001 με
τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 9.800,00€
από Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:20.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
ΔΕ Απ.Παύλου» με το ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 3) ΚΑ:20.7135.003 με τίτλο
«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 14.800,00€
από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ:20.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
ΔΕ Δοβρά» με το ποσό των 14.800,00€ από Ίδια Έσοδα, 5) ΚΑ:20.7135.005 με τίτλο
«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 9.800,00€
από Ίδια Έσοδα.

ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) KA:30.7321.024 με τίτλο
«Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 2)
KA:30.7326.004 με τίτλο «Κατασκευή νέας περίφραξης του έργου κλειστού
κολυμβητηρίου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Κ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001



ποσό 59.400,00€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:20.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των
19.800,00€, 2) ΚΑ:20.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Μακεδονίδος» με το ποσό των 19.800,00€ και 3) ΚΑ:20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των 19.800,00€από Ίδια Έσοδα.

ΚΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:30.6117.003 με τίτλο
«Συλλογή στοιχείων στις περιοχές Κοινότητας Τριλόφου και περιοχή Μακεδονίδος, ήτοι:
συλλογή υδρολογικών–βροχομετρικών δεδομένων, καταγραφή προβληματικών υποδομών
στις περιοχές ενδιαφέροντος, συλλογή χαρτογραφικών υποβάθρων και ενημέρωσή τους με
τα στοιχεία των καταγραφών και ενημέρωση όλων των απαραίτητων λοιπών στοιχείων»
από Ίδια Έσοδα.

ΚΒ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό ΚΑ:90/9111.001 ποσό 24.800,00€ από την πίστωση με

ΚΑ:35.6262.001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών
χαρών Δ.Ε. Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 29.300,00€ και
δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) KA:35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Δοβρά» και ποσό 4.500,00€ και 2) KA:30.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια αλατιέρας και
μαχαιριού για τοποθέτηση σε αυτοκίνητο 4Χ4» και ποσό 24.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-02-2019
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. 30/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
Α/1α
ΣΤ΄
Β/4
Β/2α
Β/2β


