
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 30 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης:  416 / 2020.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις 23 Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 
και ώρες από 09:00 έως 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 19-11-2020 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 9 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος
8. Α. Λαζαρίδης
9. Δ. Πυρινός

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το 
θέμα "Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020» που έχει κατατεθεί στην 
Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.

Πρόεδρος: Επειδή επείγει η διαδικασία της υπηρεσίας διεξαγωγής μοριακών εξετάσεων 
για την ανίχνευση του κορωνοϊού, συμφωνείτε στη συζήτηση του;

Μέλη: Ναι.
Κ.Τροχόπουλος : Ψηφίζω Κατά.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία να συζητήσει και αποφασίσει 

για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε 
ως κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-
11-2020 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με το από 17-11-2020 έγγραφο της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας –
Πολιτισμού αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέας πίστωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.4745/2020(ΦΕΚ 214 Α’), με 
Κ.Α.:10.6115.003 και με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Μοριακών Εξετάσεων για 
την Ανίχνευση του Κορωνοϊού SARS-COV-2 στο Προσωπικό του Δήμου ως Προληπτικό 
Μέτρο για την Αποτροπή Μετάδοσης της Νόσου COVID-19», ποσού 5000,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 5.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο 
του Δήμου.



Β) Με το από 13-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 
Πολιτικής Προστασίας αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την 
ενίσχυση του ΚΑ:35.6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες» κατά 4.000,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 4.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο 
του Δήμου.

Γ) Με το από 19-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-
Τουρισμού/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω των εκτάκτων αναγκών του COVID-19 για 
την σίτιση των αδέσποτων ζώων, η οποία θα καλυφθεί μέσω πρόχειρου διαγωνισμού του 
Ν.4412/2016, αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του 
ΚΑ:20.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια Ζωοτροφών» κατά 7.000,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 7.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο 
του Δήμου.

Δ) Με το από 11-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-
Πληροφορικής γνωστοποιεί ότι με την αρ.πρ. 2391/25-04-2020(Κωδ. Πρόσκλησης 107.6e) 
Πρόσκληση με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην 
περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης 
της Βέροιας», ο Δήμος Βέροιας υπέβαλλε το με ID 80039 στις 31-10-2020 Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «Βιοκλιματικό - 
πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

Με την αρ. 5990/09-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
με θέμα ένταξη της Πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά 
πόλη της Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ 5050660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η Πράξη εντάχθηκε προς χρηματοδότηση με 
συνολικό ποσό 3.037.462,51€, το οποίο κατανέμεται ως εξής: 

1. «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» με 
ποσό 2.888.997,51€ (δικαιούχος Δήμος Βέροιας).

2. Υποέργο Αρχαιολογίας για το «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην 
παλιά πόλη της Βέροιας» με ποσό 148.465,00€ (δικαιούχος Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας).

Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της επιχορήγησης και δημιουργίας τριών νέων 
Κ.Α.: α) ενός νέου Κ.Α.: 00.1328.020 εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση για Βιοκλιματικό - 
πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας», β) ενός νέου Κ.Α.: 
64.7341.001 εξόδων με τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά 
πόλη της Βέροιας-Δικαιούχος: Δήμος Βέροιας» και γ) ενός νέου Κ.Α.: 64.7341.002 εξόδων 
με τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας-
Υποέργο Αρχαιολογίας».

E) Με την υπ. αριθμ. απόφ. 76686/11-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε 
η επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 
αρμοδιότητας τους. Στο Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με τον πίνακα δικαιούχων, κατανέμεται 
ποσό 85.120,00€. Σε περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε 
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, ο Δήμος μεταβιβάζει το ποσό στον δικαιούχο φορέα.

Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της επιχορήγησης και δημιουργίας δύο νέων 
Κ.Α.: α) ενός νέου Κ.Α.: 00.4319.001 εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων από το 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους», β) ενός νέου 
Κ.Α.:00.6718.001 εξόδων με τίτλο «Απόδοση Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Δήμου 
Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)». 



Ζ) Με την αρ.πρ. 79903/20-11-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η 
έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ) έτους 2020 για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων 
τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, 
προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Με την ανωτέρω 
απόφαση κατανέμεται στον Δήμο Βέροιας ποσό 325.366,48€ που προέρχεται από το 
λογαριασμό «Κάλυψης Πάσης Φύσεως Αναγκών ΟΤΑ». 

Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της ανωτέρω έκτακτης επιχορήγησης ποσού 
325.366,48€ και ισόποσης ενίσχυσης του αποθεματικού.

Η διάθεση του ανωτέρω ποσού των 325.366,48€ σε Κ.Α. εξόδων θα γίνει σε επόμενη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 
διαμορφώνεται στο ποσό των 426.078,03€ (116.711,55 – 5.000,00 – 4,000,00 – 7.000,00 + 
3.037.462,51 – 2.888.997,51 – 148.465,00 + 85.120,00 – 85.120,00 + 325.366,48€).

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 Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:10.6115.003 και τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Μοριακών Εξετάσεων για την Ανίχνευση του 
Κορωνοϊού SARS-COV-2 στο Προσωπικό του Δήμου ως Προληπτικό Μέτρο για την 
Αποτροπή Μετάδοσης της Νόσου COVID-19», 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 του ΚΑ:35.6644.001 με τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες», από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 
ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με του 20.6699.001 με τίτλο 
«Προμήθεια Ζωοτροφών», από Ίδια Έσοδα.

Δ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 3.037.462,51€, σε εκτέλεση της με αρ. 
5990/09-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ένταξη 
της Πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» 
και: 

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: Κ.Α.: 00.1328.020 
εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση για Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην 
παλιά πόλη της Βέροιας»,  με ποσό 3.037.462,51€.

β) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής: μεταφέρει μέσω 
Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον ΚΑ: 00.1328.020 εσόδων ποσό 3.037.462,51€ και 
δημιουργεί αντίστοιχα την: α) πίστωση με Κ.Α.: Κ.Α.: 64.7341.001 εξόδων με τίτλο 
«Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας-Δικαιούχος: 
Δήμος Βέροιας» ποσού 2.888.997,51€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) πίστωση με Κ.Α.: 
64.7341.002 εξόδων με τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά 
πόλη της Βέροιας-Υποέργο Αρχαιολογίας» ποσού 148.465,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Ε) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 85.120,00€, σε εκτέλεση της με αρ απόφ. 
76686/11-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ««Επιχορήγηση Δήμων από 
το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους» και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: Κ.Α.: 00.4319.001 
εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 



παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους»  με ποσό 85.120,00€.

β) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: μεταφέρει μέσω 
Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον Κ.Α.: 00.4319.001 εσόδων ποσό 85.120,00€ και 
δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.:00.6718.001 εξόδων με τίτλο «Απόδοση 
Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ)» με χρηματοδότηση Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ζ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 325.366,48€ σε εκτέλεση της αριθμ. πρωτ. 
79903/20-11-2020 απόφασης ΥΠΕΣ «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας 
συνολικού ποσού 50.000.000,00€ προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19» και: στο σκέλος των εσόδων 
ενισχύει την πίστωση του ΚΑ:00.1211.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη 
πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ λόγω COVID-19» με ποσό 325.366,48€ και στο σκέλος των 
εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 325.366,48€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο του 
Δήμου με ΚΑ:90.9111.001, το οποίο και ενισχύει.

Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

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

Μέλη: Ναι.
Γ.Γουλτίδης: Ψηφίζω λευκό.
Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από τη συζήτηση του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 20-11-2020 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. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. 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, του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.4745/20.

Αποφασίζει 
Α) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω 

θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Ομόφωνα: Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:

Ι) Την Αναμόρφωση (16η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6115.003 και τίτλο 
«Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής μοριακών εξετάσεων για την ανίχνευση του Κορωνοϊού 
SARS-COV-2 στο προσωπικό του Δήμου ως προληπτικό μέτρο για την Αποτροπή 
Μετάδοσης της νόσου COVID-19», 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:35.6644.001 και τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες», από Ίδια Έσοδα.

γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 
ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.:20.6699.001 και τίτλο 
«Προμήθεια Ζωοτροφών», από Ίδια Έσοδα.

δ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 3.037.462,51€, σε εκτέλεση της με αρ. 
5990/09-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ένταξη 
της Πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» 
και: 

1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.: 00.1328.020 και  τίτλο 
«Επιχορήγηση για Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της 
Βέροιας»  με ποσό 3.037.462,51€.

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον 
ΚΑ:00.1328.020 ποσό 3.037.462,51€ και δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.: α) 
64.7341.001 και τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της 
Βέροιας-Δικαιούχος: Δήμος Βέροιας» με ποσό 2.888.997,51€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 
και β) 64.7341.002 και τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά 
πόλη της Βέροιας-Υποέργο Αρχαιολογίας» με ποσό 148.465,00€ από χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ.

ε) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 85.120,00€, σε εκτέλεση της με αρ απόφ. 
76686/11-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ««Επιχορήγηση Δήμων από 
το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους» και:

1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με: Κ.Α.: 00.4319.001 και τίτλο 
«Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 
αρμοδιότητας τους»  με ποσό 85.120,00€.

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον 
Κ.Α.:00.4319.001 ποσό 85.120,00€ και δημιουργεί ισόποσα νέα πίστωση με 
Κ.Α.:00.6718.001 και τίτλο «Απόδοση Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βέροιας 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» με χρηματοδότηση Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ζ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 325.366,48€ σε εκτέλεση της αριθμ. πρωτ. 
79903/20-11-2020 απόφασης ΥΠΕΣ «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας 
συνολικού ποσού 50.000.000,00€ προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19» και 1) στο σκέλος των εσόδων 
ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη 
πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ λόγω COVID-19» με ποσό 325.366,48€ και 2) στο σκέλος 
των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 325.366,48€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο του 
Δήμου με ΚΑ:90.9111.001, το οποίο και ενισχύει.

ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.



Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   416 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια  25-11-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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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. 416/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, 
έτους 2020.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 416/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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