ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 31 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 434 / 2020.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Στη Βέροια, σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρες από 09:00 έως 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 04-12-2020 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».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 8 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
1. Γ. Γουλτίδης
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το
θέμα "Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020" που έχει κατατεθεί στην
Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.
Πρόεδρος: Επειδή επείγει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για την εύρυθμη
λειτουργία του δήμου μας και για την αποφυγή καθυστερήσεων, 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 0712-2020 εισηγητικό του σημείωμα ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Με το από 03-11-2020 έγγραφο του το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής (ΚΑΠΑ) αιτείται έκτακτη
επιχορήγηση προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες δαπάνες στα πλαίσια λήψης μέτρων
αποφυγής και διάδοσης κορωνοϊού (COVID-19). Επομένως απαιτείται αναμόρφωση του
προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση της πίστωσης με ΚΑ: 00.6715.001 με τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας»,
με ποσό 10.000,00€
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 10.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Β) Με το από 20-11-2020/Δ.Υ./Ε/ έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
& Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων

αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, λόγω των αναγκών για επισκευή στα
4 κοντέινερ που μεταφέρουν απορρίμματα στο ΧΥΤΑ και επισκευής του στόλου των
οχημάτων-μηχανημάτων έργου λόγω παλαιότητας, με την ενίσχυση των: 1)
ΚΑ:20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά
10.000,00€, 2) ΚΑ: 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 35.000,00€,
και 3) ΚΑ: 30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 10.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 55.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Γ) Με το από 25-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, λόγω
προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας μέσο της διαδικασίας πολυετούς δέσμευσης, με
την αποδέσμευση ποσού 900,00€ από τον ΚΑ: 30.6063.002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε
είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» και την μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου(ΚΑ:
90.9111.001) ενίσχυση των ΚΑ: 1) ΚΑ:20.6063.002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» κατά 300,00€, 2) ΚΑ:35.6063.002 με τίτλο «Λοιπές
παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» κατά 300,00€ και 3)
ΚΑ:10.6063.002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)»
κατά 300,00€.
Δ) Με το από 26-11-2020/Δ.Υ./Ε/ έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
& Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων
αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, λόγω ανάγκης πληρωμής των τελών
κυκλοφορίας έτους 2021 για τα μεταφορικά μέσα/οχήματα του Δήμου, με την ενίσχυση
των: 1) ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» κατά
3.000,00€ και 2) ΚΑ:30.6322.001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων»
κατά 300,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 3.300,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Ε) Με το από 30-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, λόγω προμήθειας: α)
ενός διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών ραντεβού για
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ποσού 13.640,00€ και β) μιας εφαρμογής/ψηφιακής
πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών και επικοινωνίας με τους πολίτες για έξυπνα
τηλέφωνα(smart phones), ποσού 2.480,00€, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ψηφιακή
διακυβέρνηση και να αντιμετωπιστεί η κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου (COVID-19). Προκύπτει, επομένως, η
ανάγκη δημιουργίας δύο νέων κωδικών ΚΑ πιστώσεων ως εξής:
1) ΚΑ: 10.7134.007 με τίτλο «Προμήθεια Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης και
Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Ραντεβού για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας»,
ποσού 13.640,00€ και
2) ΚΑ: 10.7134.008 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού «Ψηφιακή Πλατφόρμα Παροχής
Υπηρεσιών & Επικοινωνίας με τους Δημότες μέσω εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα
(smart phones)», ποσού 2.480,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 16.120,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Ζ) Με το από 30-11-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με τη δημιουργία νέου κωδικού ΚΑ: 10.7133.002
με τίτλο «Προμήθεια προστατευτικών πλαισίων των γραφείων για τους υπαλλήλους του
Δήμου Βέροιας από τον Covid-19» ποσού 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 5.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
του Δήμου.
Η) Με το από 30-11-2020/Δ.Υ./Ε/1248 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών

αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, με την ενίσχυση των ΚΑ: 1)
20.6231.001 με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου
Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας» κατά 2.000,00€ και 2)
20.6231.002 με τίτλο «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» κατά
18.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 20.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
του Δήμου.
Θ) Με το από 04-12-2020 έγγραφο της η Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα ΛογιστηρίουΕξόδων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση των
παρακάτω ΚΑ:
α) ΚΑ: 60.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας"» κατά 7.000,00€
β) ΚΑ: 60.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της πράξης
"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας"» κατά 2.000,00
γ) ΚΑ: 15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 6.000,00€,
δ) ΚΑ: 20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 3.000,00€,
ε) ΚΑ: 35.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 3.000,00€.
ζ) ΚΑ: 10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 4.000,00€.
Λόγω ότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
για τους μήνες 11/2020 και 12/2020.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 25.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
του Δήμου.
Επίσης, με το ίδιο έγγραφο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την
δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ: 20.6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
υπαλλήλων αορίστου χρόνου» ποσού 5.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 5.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
του Δήμου.
Τέλος, με το ίδιο έγγραφο αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την
μείωση ποσού 10.000,00€ από τον ΚΑ: 15.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού» και την μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου(ΚΑ: 90.9111.001)
ενίσχυση του ΚΑ: 15.6041.002 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», λόγω ότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για τον μήνα 12/2020.
Ι) Με το από 04-12-2020/Δ.Υ./Ε/1266 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών
αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, με την αποδέσμευση ποσού
57.749,16€ από τους παρακάτω ΚΑ και μεταφορά του στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:
90.9111.001, λόγω μη αναγκαιότητας για το υπόλοιπο του έτους:
ΚΑΕ
Τίτλος
Ποσό
Συντήρηση
και
επισκευή
λοιπών
μηχανημάτων
20.6264.001
1.000,00 €
20.6278.001
20.6279.001

Δαπάνες φύλαξης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Δαπάνες απολύμανσης χώρων και εστιών μόλυνσης

2.000,00 €
1.000,00 €

20.6412.001
20.6412.005
20.7135.007
20.7325.002
35.6233.003
35.6262.002
35.6279.006
45.6693.001

Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ Κεντρικής
Μακεδονίας
10.000,00 €
Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε
ΧΥΤΑ όμορου Δήμου
14.049,16 €
Προμήθεια μονάδων GPS για τον στόλο των οχημάτων του
Δ. Βέροιας
7.500,00 €
Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υπαίθριου
φωτισμού
7.200,00 €
Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων
δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Βεργίνας
7.000,00 €
Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π
1.000,00 €
Ψηφιοποίηση χαρτών Δημοτικών Δασοκτημάτων
3.000,00 €
Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του
κοιμητηρίου Βέροιαs
4.000,00 €

Σύνολο
57.749,16 €
Επίσης, με το ίδιο έγγραφο αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, με
την ενίσχυση του ΚΑ:20.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το 176νστ
αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων» κατά 24.800,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 24.800,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Τέλος, με το ίδιο έγγραφο αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020, με την
δημιουργία νέας πίστωσης με Κ.Α.:20.7135.021 και με τίτλο «Προμήθεια αυτόνομου
πλυστικού-απολυμαντικού μηχανήματος υψηλής πίεσης» ποσού 10.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 10.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο
του Δήμου.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 309.607,19€ (426.078,03 – 10.000,00 – 10.000,00 –
35.000,00 – 10.000,00 + 900,00 – 300,00 – 300,00 -300,00 – 3.000,00 – 300,00 – 13.640,00
– 2.480,00 – 5.000,00 – 2.000,00 – 18.000,00 – 7.000,00 – 2.000,00 – 6.000,00 – 3.000,00
– 3.000,00 – 4.000,00 – 5.000,00 + 10.000,00 – 10.000,00 + 1.000,00 + 2.000,00 +
1.000,00 + 10.000,00 + 14.049,16 + 7.500,00 + 7.200,00 + 7.000,00 + 1.000,00 + 3.000,00
+ 4.000,00 – 24.800,00 – 10.000,00).
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 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του ΚΑ: 00.6715.001 με τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας»,
από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 55.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:20.6263.001 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 10.000,00€, 2) ΚΑ:
20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 35.000,00€, και 3) ΚΑ:
30.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 10.000,00€, από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 900,00€ από τον ΚΑ: 30.6063.002 με
τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» και μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ: 90.9111.001) ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1)
ΚΑ:20.6063.002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)»
κατά 300,00€, 2) ΚΑ:35.6063.002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού)» κατά 300,00€ και 3) ΚΑ:10.6063.002 με τίτλο «Λοιπές
παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» κατά 300,00€, από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.300,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:20.6322.001 με τίτλο
«Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» κατά 3.000,00€ και 2) ΚΑ:30.6322.001 με
τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» κατά 300,00€, από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 16.120,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 10.7134.007 με τίτλο
«Προμήθεια Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης και Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών
Ραντεβού για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας», ποσού 13.640,00€ και 2) ΚΑ:
10.7134.008 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού «Ψηφιακή Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών
& Επικοινωνίας με τους Δημότες μέσω εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones)»,
ποσού 2.480,00€, από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί μια νέα πίστωση με ΚΑ: 10.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια
προστατευτικών πλαισίων των γραφείων για τους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας από τον
Covid-19» ποσού 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:20.6231.001 με
τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον
Περιφερειακό ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας» κατά 2.000,00€ και 2) ΚΑ:20.6231.002 με
τίτλο «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» κατά 18.000,00€, και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 25.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής:
α) ΚΑ: 60.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας"» κατά 7.000,00€, από Ίδια Έσοδα,
β) ΚΑ: 60.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της πράξης
"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας"» κατά 2.000,00, από Ίδια Έσοδα.
γ) ΚΑ: 15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 6.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
δ) ΚΑ: 20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 3.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
ε) ΚΑ: 35.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 3.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ζ) ΚΑ: 10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 4.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Επίσης, στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:20.6022.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» ποσού 5.000,00€ και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Τέλος, στο σκέλος των εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ: 15.6054.002 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» κατά 10.000,00€ και μέσω Αποθεματικού
Κεφαλαίου(ΚΑ: 90.9111.001) ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 15.6041.002 με τίτλο

«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
Ι) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 57.749,16€ από τους παρακάτω ΚΑΕ και
μεταφέρει το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001.
ΚΑΕ
Τίτλος
Ποσό
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
20.6264.001
1.000,00 €
20.6278.001
20.6279.001
20.6412.001
20.6412.005
20.7135.007
20.7325.002
35.6233.003
35.6262.002
35.6279.006
45.6693.001

Δαπάνες φύλαξης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

2.000,00 €
1.000,00 €

Δαπάνες απολύμανσης χώρων και εστιών μόλυνσης
Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ Κεντρικής
Μακεδονίας
10.000,00 €
Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε
ΧΥΤΑ όμορου Δήμου
14.049,16 €
Προμήθεια μονάδων GPS για τον στόλο των οχημάτων του
Δ. Βέροιας
7.500,00 €
Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υπαίθριου
φωτισμού
7.200,00 €
Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων
δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Βεργίνας
7.000,00 €
Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π
1.000,00 €
Ψηφιοποίηση χαρτών Δημοτικών Δασοκτημάτων
3.000,00 €
Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του
κοιμητηρίου Βέροιαs
4.000,00 €

Σύνολο
57.749,16 €
Επίσης, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 24.800,00€ και ενισχύει τον ΚΑ:20.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια
οικίσκου για το 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων» από Ίδια Έσοδα.
Τέλος, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με
Κ.Α.:20.7135.021 και τίτλο «Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού-απολυμαντικού
μηχανήματος υψηλής πίεσης» από Ίδια Έσοδα.
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.
Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από τη συζήτηση του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 07-12-2020 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:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6715.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας»,
από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 55.000,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α: 1) 20.6263.001 και τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€, 2) 20.6671.001 και τίτλο
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 35.000,00€, και 3) 30.6671.001 και τίτλο
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 900,00€ από τον ΚΑ: 30.6063.002 με
τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» και μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ: 90.9111.001) ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1)
20.6063.002 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» με
ποσό 300,00€, 2) 35.6063.002 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού)» με ποσό 300,00€ και 3) 10.6063.002 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» με ποσό 300,00€, από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.300,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α: 1) 20.6322.001 και τίτλο «Τέλη
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 3.000,00€ και 2) 30.6322.001 και τίτλο
«Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» με ποσό 300,00€, από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 16.120,00€ και δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α: 1) 10.7134.007 και τίτλο
«Προμήθεια Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης και Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών
Ραντεβού για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας», με ποσό 13.640,00€ και 2)
10.7134.008 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικού «Ψηφιακή Πλατφόρμα Παροχής
Υπηρεσιών & Επικοινωνίας με τους Δημότες μέσω εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα
(smart phones)», με ποσό 2.480,00€, από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 10.7133.002 και τίτλο «Προμήθεια
προστατευτικών πλαισίων των γραφείων για τους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας από τον
Covid-19» με ποσό 5.000,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α: 1) 20.6231.001 και τίτλο «Διάθεση
σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ
Κεντρικής Μακεδονίας» με ποσό 2.000,00€ και 2) 20.6231.002 και τίτλο «Διάθεση
υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» με ποσό 18.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 21.000,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α:

α) 60.6041.002 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της πράξης "Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας"» με
ποσό 7.000,00€, από Ίδια Έσοδα,
β) 60.6054.002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της πράξης
"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας"» με ποσό 2.000,00, από Ίδια Έσοδα.
γ) 15.6021.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 6.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
δ) 20.6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 3.000,00€, από Ίδια Έσοδα.
ε) 35.6011.001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 3.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Επίσης, στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:20.6022.001 και τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 5.000,00€ από Ίδια
Έσοδα.
Τέλος, στο σκέλος των εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ: 15.6054.002 και τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 10.000,00€ και μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ: 90.9111.001) ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:
15.6041.002 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
Θ) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 57.749,16€ από τους παρακάτω ΚΑΕ και
μεταφέρει το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001.
ΚΑΕ
Τίτλος
Ποσό
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
20.6264.001
1.000,00€
20.6278.001
20.6279.001
20.6412.001
20.6412.005
20.7135.007
20.7325.002
35.6233.003
35.6262.002
35.6279.006
45.6693.001

Δαπάνες φύλαξης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

2.000,00€
1.000,00€

Δαπάνες απολύμανσης χώρων και εστιών μόλυνσης
Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ Κεντρικής
Μακεδονίας
10.000,00€
Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε
ΧΥΤΑ όμορου Δήμου
14.049,16€
Προμήθεια μονάδων GPS για τον στόλο των οχημάτων του
Δ. Βέροιας
7.500,00€
Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υπαίθριου
φωτισμού
7.200,00€
Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων
δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Βεργίνας
7.000,00 €
Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π
1.000,00 €
Ψηφιοποίηση χαρτών Δημοτικών Δασοκτημάτων
3.000,00 €
Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του
κοιμητηρίου Βέροιαs
4.000,00 €

Σύνολο
57.749,16 €
Επίσης, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 με ποσό 24.800,00€ και ενισχύει τον ΚΑ:20.7135.019 με τίτλο

«Προμήθεια οικίσκου για το 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων» από
Ίδια Έσοδα.
Τέλος, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με
Κ.Α.:20.7135.021 και τίτλο «Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού-απολυμαντικού
μηχανήματος υψηλής πίεσης» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 434 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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

Βέροια

-2020

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 434/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2020.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 434/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

