ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 18 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 212 / 2020.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Στη Βέροια, σήμερα στις 07 Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και
ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 06-07-2020 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» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 7 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
1. Α. Δέλλας
2. Β. Παπαδόπουλος
2. Κ. Τροχόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 07-07-2020 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Με το από 27-05-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση των εξής ΚΑ: 1)ΚΑ:30.6662.009
με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της
Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6662.011 με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών για
τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, 3)
ΚΑ: 30.6662.010 με τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, και 4) ΚΑ: 30.6662.012 με τίτλο
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της
Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 40.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Β) Με το από 11-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:45.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια
βιοένζυμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου Βέροιας» κατά 4.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 4.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Γ) Με το από 25-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:64.7326.001 με τίτλο
«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» κατά 5.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 5.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.

Δ) Με το από 15-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την δημιουργία του ΚΑ: 30.7321.026 με τίτλο
«Υπηρεσία για την συντήρηση-επισκευή στέγης του κτηρίου Σαράφογλου» κατά
6.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 6.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Ε) Με το από 12-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Δόμησης, Κτηματολογίου - Περιουσίας
αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:
40.7413.008 με τίτλο «Καθορισμός Οριογραμμής Ρέματος που Διέρχεται μεταξύ των Ο.Τ.
52δ και 38γ Πόλης Βέροιας» κατά 34.631,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 34.631,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Ζ) Με το από 01-07-2020 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού 2020 με την δημιουργία του ΚΑ: 35.6233.003 με τίτλο «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Βεργίνας» κατά 7.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 7.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Η) Κατόπιν της ολοκλήρωσης παραλαβής και καταχώρησης όλων των παραστατικών
δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, υπάρχουν κωδικοί ΠΟΕ των οποίων οι
πιστώσεις δεν επαρκούν και χρίζουν ενίσχυσης. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση
αφορούν τους εξής Κ.Α.: 1) Κ.Α. 20.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 80,00€, και 2)
Κ.Α. 20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
17.914,43€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 17.994,43€(80,00€+17.914,43€) θα προέλθει από το
αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.
Θ) Με την αρ. πρ. 88680/13-12-2019 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας από το λογαριασμό «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» με την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποκλειστικά
και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται
από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β’/2019) ποσού
6.705,00€. Το ποσό αποδόθηκε στο Δήμο στις 23-12-2019 και εγγράφτηκε στο ΚΑ
Εσόδων: KA 00.1322.005 με τίτλο «Επιχορήγηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055» στο προϋπολογισμό του
2020.
Με το από 05-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-ΠαιδείαςΠολιτισμού αιτείται την αποδοχή της χρηματοδότησης και της δημιουργίας στο σκέλος των
εξόδων νέας πίστωσης με ΚΑ:00.6739.004, με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την
Οικονομική ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και
αντκ/σης οικοσυσκευών των πληγέντων της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου 2019» ποσού
6.705,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 6.705,00€ θα προέλθει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου
από τον ΚΑ Εσόδων: ΚΑ 00.1322.005 με τίτλο «Επιχορήγηση για πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)».
Ι) Με την αρ. πρ. 26258/28-04-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας από το λογαριασμό «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων» με την χορήγηση ποσού 68.000,00€ για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας.
Με το από 03-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αποδοχή της χρηματοδότησης
ποσού 68.000,00€ έχοντας ήδη προβλεφθεί στο προϋπολογισμό του 2020 αντίστοιχες
πιστώσεις στους ΚΑ Εσόδων: α) ΚΑ:00.1214.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για

πυροπρστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» ποσού 42.000,00€ και β)
ΚΑ:00.1313.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού
26.000,00€.
Κ) Με το από 26-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Δόμησης, Κτηματολογίου - Περιουσίας
αιτείται την τροποποίηση του τίτλου «Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή
Δημοσθένους)» με ΚΑ: 02.40.6117.001 σε «Υπηρεσίες συμβούλου για την ολοκλήρωση
του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Ο.Τ. 146β της Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή
Δημοσθένους).
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 383.862,45€ (505.192,88€-40.000,00€-4.000,00€-5.000,00€6.000,00€-34.631,00€-7.000,00€-17.994,43€-6.705,00€).
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 175/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 40.000,00€ και ενισχύει ισόποσα κατά 10.000,00€ τις πιστώσεις με ΚΑ:
1)ΚΑ:30.6662.009 και τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6662.011 και τίτλο
«Προμήθεια σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Βέροιας» κατά 10.000,00€, 3) ΚΑ: 30.6662.010 και τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, και 4)
ΚΑ: 30.6662.012 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 45.6693.001 και τίτλο
«Προμήθεια βιοένζυμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου Βέροιας» από Ίδια
Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 64.7326.001 και τίτλο
«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.7321.026 και τίτλο
«Υπηρεσία για την συντήρηση-επισκευή στέγης του κτηρίου Σαράφογλου» από Ίδια
Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 34.631,25€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 40.7413.008 και τίτλο
«Καθορισμός Οριογραμμής Ρέματος που Διέρχεται μεταξύ των Ο.Τ. 52δ και 38γ Πόλης
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 35.6233.003 και τίτλο
«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους
χώρους της Δ.Ε. Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 17.994,43€ (80,00€+17.914,43€) και ενισχύει τις πιστώσεις με ΚΑ: 20.8111.001 και
τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού» (80,00) και ΚΑ: 20.8122.001 και τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» (17.914,43€) από Ίδια Έσοδα.
Θ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 6.705,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ. 88680/13-122019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από
τον ΚΑ Εσόδων: ΚΑ 00.1322.005 μέσω Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 ποσό 6.705,00€

και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6739.004 και τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για
την Οικονομική ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και
αντκ/σης οικοσυσκευών των πληγέντων της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου 2019».
Ι) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 68.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ. 26258/28-042020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του 2020 στο σκέλος των Εσόδων με: α) ΚΑ:00.1214.001 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για πυροπρστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες»
ποσού 42.000,00€ και β) ΚΑ:00.1313.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας» ποσού 26.000,00€. Αντίστοιχες χρεώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος
των Εξόδων στο προϋπολογισμό του 2020, συνόλου 68.000,00€, στους εξής ΚΑ Εξόδων:
1) ΚΑ:20.7336.001 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού 20.000,00€, 2)
ΚΑ: 20.6699.002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της
πυροπροστασίας» ποσού 6.000,00€, 3) ΚΑ: 20.6041.002 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου
προσωπικού για την κάλυψη της πυροπροστασίας» ποσού 33.500,00€ και 4) ΚΑ:
20.6054.002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εργατών πυρ/στασιας» ποσού 8.500,00€.
Κ) Στο σκέλος των Εξόδων γίνεται αλλαγή του ΚΑ : 02.40.6117.001 με τίτλο
«Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου
πόλης Βέροιας στην Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή Δημοσθένους)» σε «Υπηρεσίες συμβούλου
για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Ο.Τ. 146β της Π.Ε. 2 του
Γ.Π.Σ.(περιοχή Δημοσθένους).
Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 07-07-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.
2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020
απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.
3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2020.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και από τις παρ. 1α & 1β του άρθρου
12 του Ν.4623/2019, της ΚΥΑ οικ. 38347/25-07-2017 (ΦΕΚ 3086/Β΄/27.07.2018),
καθώς και την αριθμ. 108/72349/16-10-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., της αριθμ. ΚΥΑ
οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.07.2019) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της 7028/2004
(ΦΕΚ 253Β΄) απόφασης», του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. και του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
Ι) Την Αναμόρφωση (8η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 40.000,00€ και ενισχύει ισόποσα κατά 10.000,00€ τις πιστώσεις με ΚΑ:
1)ΚΑ:30.6662.009 και τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6662.011 και τίτλο
«Προμήθεια σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Βέροιας» κατά 10.000,00€, 3) ΚΑ: 30.6662.010 και τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, και 4)
ΚΑ: 30.6662.012 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 45.6693.001 και τίτλο

«Προμήθεια βιοένζυμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου Βέροιας» από Ίδια
Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 64.7326.001 και τίτλο
«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.7321.026 και τίτλο
«Υπηρεσία για την συντήρηση-επισκευή στέγης του κτηρίου Σαράφογλου» από Ίδια
Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 34.631,25€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 40.7413.008 και τίτλο
«Καθορισμός Οριογραμμής Ρέματος που Διέρχεται μεταξύ των Ο.Τ. 52δ και 38γ Πόλης
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 35.6233.003 και τίτλο
«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους
χώρους της Δ.Ε. Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 17.994,43€ (80,00€+17.914,43€) και ενισχύει τις πιστώσεις με ΚΑ: 20.8111.001 και
τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού» (80,00) και ΚΑ: 20.8122.001 και τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» (17.914,43€) από Ίδια Έσοδα.
Θ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 6.705,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ. 88680/13-122019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από
τον ΚΑ Εσόδων: ΚΑ 00.1322.005 μέσω Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 ποσό 6.705,00€
και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6739.004 και τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για
την Οικονομική ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και
αντκ/σης οικοσυσκευών των πληγέντων της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου 2019».
Ι) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 68.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ. 26258/28-042020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του 2020 στο σκέλος των Εσόδων με: α) ΚΑ:00.1214.001 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για πυροπρστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες»
ποσού 42.000,00€ και β) ΚΑ:00.1313.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας» ποσού 26.000,00€. Αντίστοιχες χρεώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος
των Εξόδων στο προϋπολογισμό του 2020, συνόλου 68.000,00€, στους εξής ΚΑ Εξόδων:
1) ΚΑ:20.7336.001 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού 20.000,00€, 2)
ΚΑ: 20.6699.002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της
πυροπροστασίας» ποσού 6.000,00€, 3) ΚΑ: 20.6041.002 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου
προσωπικού για την κάλυψη της πυροπροστασίας» ποσού 33.500,00€ και 4) ΚΑ:
20.6054.002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εργατών πυρ/στασιας» ποσού 8.500,00€.
Κ) Στο σκέλος των Εξόδων γίνεται αλλαγή του ΚΑ : 02.40.6117.001 με τίτλο
«Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου
πόλης Βέροιας στην Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή Δημοσθένους)» σε «Υπηρεσίες συμβούλου
για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Ο.Τ. 146β της Π.Ε. 2 του
Γ.Π.Σ.(περιοχή Δημοσθένους).
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 212 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

-2020

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 212/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2020.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
Α/1α
Β/2α
Β/2β
Β/4
ΣΤ

Με το από 27-05-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση των εξής ΚΑ: 1)ΚΑ:30.6662.009 με τίτλο
«Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Βέροιας» κατά 10.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6662.011 με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, 3) ΚΑ:
30.6662.010 με τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών
κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, και 4) ΚΑ: 30.6662.012 με τίτλο «Προμήθεια
οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας»
κατά 10.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 40.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Β) Με το από 11-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:45.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια
βιοένζυμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου Βέροιας» κατά 4.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 4.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Γ) Με το από 25-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:64.7326.001 με τίτλο
«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» κατά 5.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 5.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Δ) Με το από 15-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την δημιουργία του ΚΑ: 30.7321.026 με τίτλο
«Υπηρεσία για την συντήρηση-επισκευή στέγης του κτηρίου Σαράφογλου» κατά
6.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 6.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Ε) Με το από 12-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Δόμησης, Κτηματολογίου - Περιουσίας
αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:
40.7413.008 με τίτλο «Καθορισμός Οριογραμμής Ρέματος που Διέρχεται μεταξύ των Ο.Τ.
52δ και 38γ Πόλης Βέροιας» κατά 34.631,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 34.631,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Ζ) Με το από 01-07-2020 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού 2020 με την δημιουργία του ΚΑ: 35.6233.003 με τίτλο «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Βεργίνας» κατά 7.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 7.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Η) Κατόπιν της ολοκλήρωσης παραλαβής και καταχώρησης όλων των παραστατικών
δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, υπάρχουν κωδικοί ΠΟΕ των οποίων οι
πιστώσεις δεν επαρκούν και χρίζουν ενίσχυσης. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση
αφορούν τους εξής Κ.Α.: 1) Κ.Α. 20.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 80,00€, και 2)
Κ.Α. 20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» με ποσό
17.914,43€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 17.994,43€(80,00€+17.914,43€) θα προέλθει από το
αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.
Θ) Με την αρ. πρ. 88680/13-12-2019 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας από το λογαριασμό «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» με την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποκλειστικά

και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται
από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β’/2019) ποσού
6.705,00€. Το ποσό αποδόθηκε στο Δήμο στις 23-12-2019 και εγγράφτηκε στο ΚΑ
Εσόδων: KA 00.1322.005 με τίτλο «Επιχορήγηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055» στο προϋπολογισμό του
2020.
Με το από 05-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-ΠαιδείαςΠολιτισμού αιτείται την αποδοχή της χρηματοδότησης και της δημιουργίας στο σκέλος των
εξόδων νέας πίστωσης με ΚΑ:00.6739.004, με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την
Οικονομική ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και
αντκ/σης οικοσυσκευών των πληγέντων της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου 2019» ποσού
6.705,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 6.705,00€ θα προέλθει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου
από τον ΚΑ Εσόδων: ΚΑ 001322.005 με τίτλο «Επιχορήγηση για πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055».
Ι) Με την αρ. πρ. 26258/28-04-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας από το λογαριασμό «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων» με την χορήγηση ποσού 68.000,00€ για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας.
Με το από 03-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αποδοχή της χρηματοδότησης
ποσού 68.000,00€ έχοντας ήδη προβλεφθεί στο προϋπολογισμό του 2020 αντίστοιχες
πιστώσεις στους ΚΑ Εσόδων: α) ΚΑ:00.1214.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για
πυροπρστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» ποσού 42.000,00€ και β)
ΚΑ:00.1313.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού
26.000,00€.
Κ) Με το από 26-06-2020 έγγραφο της η Δ/νση Δόμησης, Κτηματολογίου - Περιουσίας
αιτείται την τροποποίηση του τίτλου «Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή
Δημοσθένους)» με ΚΑ: 02.40.6117.001 σε «Υπηρεσίες συμβούλου για την ολοκλήρωση
του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Ο.Τ. 146β της Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή
Δημοσθένους).
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 383.862,45€(505.192,88€-40.000,00€-4.000,00€-5.000,00€6.000,00€-34.631,00€-7.000,00€-17.994,43€-6.705,00€).
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 175/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 40.000,00€ και ενισχύει ισόποσα κατά 10.000,00€ τις πιστώσεις με ΚΑ:
1)ΚΑ:30.6662.009 και τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6662.011 και τίτλο
«Προμήθεια σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Βέροιας» κατά 10.000,00€, 3) ΚΑ: 30.6662.010 και τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, και 4)
ΚΑ: 30.6662.012 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας» κατά 10.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 45.6693.001 και τίτλο
«Προμήθεια βιοένζυμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου Βέροιας» από Ίδια
Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 64.7326.001 και τίτλο
«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 6.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 30.7321.026 και τίτλο
«Υπηρεσία για την συντήρηση-επισκευή στέγης του κτηρίου Σαράφογλου» από Ίδια
Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 34.631,25€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 40.7413.008 και τίτλο
«Καθορισμός Οριογραμμής Ρέματος που Διέρχεται μεταξύ των Ο.Τ. 52δ και 38γ Πόλης
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 35.6233.003 και τίτλο
«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους
χώρους της Δ.Ε. Βεργίνας» από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 17.994,43€ (80,00€+17.914,43€) και ενισχύει τις πιστώσεις με ΚΑ: 20.8111.001 και
τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού» (80,00) και ΚΑ: 20.8122.001 και τίτλο «Πληρωμές επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» (17.914,43€) από Ίδια Έσοδα.
Θ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 6.705,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ. 88680/13-122019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από
το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 6.705,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ: 00.6739.004 και τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την Οικονομική
ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντκ/σης
οικοσυσκευών των πληγέντων της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου 2019».
Ι) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 68.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ. 26258/28-042020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του 2020, συνόλου 68.000,00€, στους εξής ΚΑ Εξόδων: 1)
ΚΑ:20.7336.001 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού 20.000,00€, 2)
ΚΑ: 20.6699.002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για την κάλυψη της
πυροπροστασίας» ποσού 6.000,00€, 3) ΚΑ: 20.6041.002 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου
προσωπικού για την κάλυψη της πυροπροστασίας» ποσού 33.500,00€ και 4) ΚΑ:
20.6054.002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εργατών πυρ/στασιας» ποσού 8.500,00€.
Κ) Στο σκέλος των Εξόδων γίνεται αλλαγή του ΚΑ : 02.40.6117.001 με τίτλο
«Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου
πόλης Βέροιας στην Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ.(περιοχή Δημοσθένους)» σε «Υπηρεσίες συμβούλου
για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Ο.Τ. 146β της Π.Ε. 2 του
Γ.Π.Σ.(περιοχή Δημοσθένους).
Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.»

