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Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2020
1.- Η αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29 Ιουλίου 2019 " Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
7028/2004 (Β΄253) απόφασης."
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην διοικητική
μεταρρύθμιση της χώρας και συνεχίζουμε να έχουμε την υποχρέωση κατάρτισης Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές από το προγενέστερο καθεστώς.
Μέχρι το 2013 η διαδικασία σύνταξης αυτού ήταν παράλληλη με αυτή του προϋπολογισμού.
Με την έκδοση του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α'): «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» στο άρθρο 79 «Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος»
έχει αποσυνδεθεί πλέον το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης από την ψήφιση και εκτέλεση του
προϋπολογισμού.
Από τη δημοτική περίοδο του 2019 ισχύουν τα εξής:
Το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το
τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως
παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση
και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε
δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε
δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα
λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την
κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10,
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όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18)
«Άρθρο 175
Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων - Τροποποίηση άρθρου 266
του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση
και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής
περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο
αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του
Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τη δομή, τις
προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης,
αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων,
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.».
Από το άρθρο 63 «Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι:
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο
και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την
ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί……
Στο Άρθρο 2 «Διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού» της ΚΥΑ οικ.
55905/29 Ιουλίου 2019 " Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης." Αναφέρεται ότι:
«Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
4. Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την
ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών,
εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του
σχεδίου του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού
προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του
και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού.»
Με την αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29 Ιουλίου 2019 " Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253)
απόφασης.", ορίσθηκε για το έτος 2020, ότι το ύψος των εσόδων του Δήμου από επενδυτικές δαπάνες
των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), θα υπολογιστεί ως ισόποσο αυτού που προβλέφθηκε για το έτος 2019.
Για το έτος 2020 ο Δήμος μας, έχει τη δυνατότητα διαχείρισης συνολικά ποσού 867.360,00€ από
επενδυτικές δαπάνες των δήμων .
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Σύμφωνα με την αρ. 425/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου « Καθορισμός ανώτατου ύψους
του προϋπολογισμού εξόδων 2020 των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Βέροιας, προερχομένων
από επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)» έγινε κατανομή των εσόδων από επενδυτικές δαπάνες,
με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια των συνοικισμών των Δήμων.
Η κατανομή λοιπόν ανά τοπική κοινότητα παραμένει ως έχει ο συνημμένος πίνακας, που είχε εγκριθεί με
την πιο πάνω απόφαση.
Σε ότι αφορά δαπάνες επενδύσεων που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ίδια έσοδα ,η εκτίμηση δεν
ήταν δυνατό να γίνει τότε , αφού δεν είχε εκδοθεί η απόφαση κατάρτισης του προϋπολογισμού για το
2020.
Οι Δ/νσεις και οι Κοινότητες ενημερώθηκαν για το μέγεθος των πιστώσεων που θα διαχειριστούν στο
2020 προερχόμενες από επενδυτικές δαπάνες δήμων ,ήδη από τον Ιούνιο τρέχοντος έτους και υπέβαλαν
προτάσεις ώστε να καταρτιστεί το Τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους.
Με απόφασή της η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Βέροιας κατάρτισε το σχέδιο του τεχνικού
προγράμματος , (4/2019 πρακτικό που αφορά στο σχέδιο του τεχνικού προγράμματος μετά την γενόμενη
διαβούλευση στις 24-12-2019).
Το Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020 περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα και νέα, προσαρμοσμένα στις
διαθέσιμες πιστώσεις.
Μία σειρά από έργα που πέτυχε ο Δήμος μας να χρηματοδοτηθούν με την έγκριση του σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Βέροιας, δεν εμφανίζονται, καθώς η οριστική ένταξη καθενός
ξεχωριστά αναμένεται μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Γίνεται προσπάθεια ο Δήμος να διεκδικήσει πόρους για την αύξηση της απασχόλησης, της
παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής, επιδιώκοντας μέσω της στήριξης μιας έξυπνης, βιώσιμης
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στους δημότες.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο του Τεχνικού
Προγράμματος για το έτος 2020.
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