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ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση α) Προϋπολογισμού 2020 και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2020»
Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013/τ. Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 και της ΚΥΑ οικ.
55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019/ τ. Β΄), η Οικονομική Επιτροπή, με την
αριθμ. 340/2019 απόφαση, κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2020, το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,
να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή
του.
Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών του
σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο
Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του
προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από την γνώμη
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από
αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν
στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 44/10-01-2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του
Δήμου Βέροιας έτους 2020, η οποία επισυνάπτεται, ο προϋπολογισμός είναι
ισοσκελισμένος αλλά δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ
55905/29-07-2019 (Β΄3054).
Επισημαίνεται ότι η παράβαση οδηγίας της ΚΥΑ οφείλεται σε:
1) Πίνακας Β - Κριτήριο 7: Στο σχέδιο Προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 4311 με
τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» εγγράφηκε ποσό 895.560,00€ αντί του
ορθού 895.400,00€.
2) Πίνακας Β – Κριτήριο 14: Στον ΚΑΕ 0619ζ «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς
(εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) εγγράφηκε εκ παραδρομής η πίστωση
«Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και
λυκείων», αντί του ορθού που είναι ο ΚΑΕ 0619δ και
3) Πίνακας Γ – Κριτήριο 16: Το ποσό των εσόδων της Ομάδας Ι στο σχέδιο
του Προϋπολογισμού ήταν 7.686.721,00€ αντί του ποσού των 7.582.000,09€

σύμφωνα με την Οδηγία της ΚΥΑ, εμφανίζει δηλαδή απόκλιση ποσού 104.720,91€.
Οι αναγκαίες προσαρμογές των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού
έγιναν σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου προκειμένου να
εξασφαλισθεί η τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ οικ. 55905/29-07-2019.
Όπως επισημαίνεται, στην περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών που δόθηκαν
με την αριθμ. οικ. 55905/29-07-2019 ΚΥΑ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν
κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης, η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου
του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία είναι απολύτως
αναγκαία, ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η
ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ.3/2020 απόφαση της με θέμα
«Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου Βέροιας έτους 2020», αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, την ΚΥΑ οικ.
55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019/ τ. Β΄), το συνημμένο έγγραφο του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., τις αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου για μη αναπροσαρμογή των τελών, φόρων και δικαιωμάτων
για το έτος 2020, διαμόρφωσε και συνέταξε το σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους
2020.
Ύστερα από τα ανωτέρω υποβάλλουμε το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2020
αναμορφωμένο σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και καλούμε
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
A) Για την έγκριση ή μη του Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο
οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
 Σύνολο Εσόδων: 45.344.505,26€
 Σύνολο Εξόδων: 45.113.403,13€
231.102,13€
 Αποθεματικό:
B) Για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου
Βέροιας έτους 2020.
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