ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 6 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 73 / 2020.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Στη Βέροια, σήμερα στις 16 Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 12-03-2020 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 6 μέλη.
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Παρόντες
Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
Β. Παπαδόπουλος
Α. Τσαχουρίδης
Α. Δέλλας
Κ. Τροχόπουλος
Λ. Ασλανίδης

1.
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3.
4.

Απόντες
Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
Χρ. Τσιούντας
Γ. Γουλτίδης
Α.Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη
προημερησίας διάταξης
Κ.Τροχόπουλος.

συζήτηση της
αποχώρησε ο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 12-03-2020 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και προκειμένου να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας και της Υπηρεσία Πρασίνου λόγω αυξημένων αναγκών προκύπτει
η ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού με την: α) ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ, ως
εξής: 1) Του ΚΑ:35.6279.002 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά»
με το ποσό των 9.000,00€, 2) Του ΚΑ:35.6279.003 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων
Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των 10.000,00€, 3) Του ΚΑ:35.6662.004 με
τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων - σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις
συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ.
Προστασίας στη Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 2.800,00€, 4) Του ΚΑ:35.6662.005 με
τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων – σιδηρικών - ξυλουργικών- οικοδομικών για τις συντηρήσεις
χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε.
Απ. Παύλου» με το ποσό των 3.000,00€, 5) Του ΚΑ:35.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων - σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος- Καθαριότητας- Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά»
με το ποσό των 3.000,00€, 6) Του ΚΑ:35.6662.007 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων –
σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
3.000,00€, 7) Του ΚΑ:35.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων – σιδηρικών –
ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε Μακεδονίδος» με το ποσό των
3.000,00€ και 8) Του ΚΑ:35.7131.003 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού

παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 9.800,00€ και β) δημιουργία των
παρακάτω ΚΑ, ως εξής: 1) Του ΚΑ:20.7135.020 με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το
176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων (2019)» με το ποσό των
24.800,00€, 2) Του ΚΑ:35.6279.009 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα (2019)» με το ποσό των 12.400,00€. Το
ανωτέρω συνολικό ποσό των 80.800,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό.
Β) Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2019 διάφορες πιστώσεις υπηρεσιών και
προμηθειών που ήταν ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 δεν έχουν
ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να θεωρούνται συνεχιζόμενες και θα πρέπει να ενταχθούν
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Οι πιστώσεις που πρέπει να δημιουργηθούν
είναι οι εξής: 1) Ο ΚΑ:30.7331.006 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων σχολικών
κτιρίων» με το ποσό των 2.380,80€ από Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ και 2) Ο
ΚΑ:30.7331.014 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων» με το
ποσό των 7.998,00€ από Ίδια Έσοδα. Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής
: 1) Του ΚΑ:30.6261.006 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων
Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά - Σιδηρικά - Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των
3.298,40€, 2) Του ΚΑ:30.6261.008 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών
σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το
ποσό των 4.464,00€, 3) Του ΚΑ:30.6261.009 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης
οικοδομικών σχολικών κτιριών Δ.Ε. Μακεδονίδος (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά Χρωματισμοί)» με το ποσό των 9.994,40€, 4) Του ΚΑ:30.6662.017 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων –
Πυρόσβεσης - Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.» με το
ποσό των 7.812,00€ από Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ, 5) Του ΚΑ:30.6261.011 με τίτλο
«Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά –
Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 6) Του
ΚΑ:30.6261.012 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Δοβρά (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 7)
Του ΚΑ:30.6261.013 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων
Δ.Ε. Βεργίνας (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των
4.800,00€, 8) Του ΚΑ:30.6662.019 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεωνΚλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης –Ύδρευσης Αποχέτευσης για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των
2.232,00€, 9) Του ΚΑ:30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και
πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» με το ποσό των 1.035,00€, 10) Του
ΚΑ:30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου» με το ποσό των
10.081,20€, 11) Του ΚΑ:30.6662.025 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων
– Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό
των 10.837,60€, 12) Του ΚΑ:30.6662.026 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών
θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης –
Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Βεργίνας, Μακεδονίδος)» με το ποσό των 10.583,40€, 13) Του ΚΑ:20.7135.005 με τίτλο
«Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά –
Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 1.860,00€ από Ίδια Έσοδα. Οι
ανωτέρω πιστώσεις ανέρχονται στο ποσό των 86.976,80€ και θα προέλθουν από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.
Γ) Με το από 13-02-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται της
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Προμήθεια
ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση οδών 2018-2019» και ποσό 1.639,78€ προκειμένου να

ολοκληρωθεί η σύμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από το
αποθεματικό.
Δ) Με το από 13-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση προϋπολογισμού με τη δημιουργία δύο
νέων πιστώσεων ως εξής : 1) «Πλύση - λίπανση οχημάτων – μηχανημάτων έργου» με ποσό
12.000,00€ και 2) «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» με ποσό 5.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 17.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό.
Ε) Με το από 3-03-2020 υπηρεσιακό σημείωμα το τμήμα προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών αιτείται της δημιουργίας νέου ΚΑ με τίτλο «Προμήθεια
καταστροφέων εγγράφων» με το ποσό των 3.700,00€ από το αποθεματικό του Δήμου,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω προμήθεια.
ΣΤ) Με το από 12-03-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Προγραμματισμού –
Οργάνωσης - Πληροφορικής ενημερώνει ότι: Κατά τη σύνταξη του ισχύοντος ΟΕΥ του
Δήμου, δεν είχε προβλεφθεί γραφείο εσωτερικού ελέγχου, το οποίο ως διοικητική μονάδα
υπόκειται στον Δήμαρχο και λογοδοτεί σ’ αυτόν, διότι δεν ήταν διαπιστωμένη η
αναγκαιότητα ύπαρξής του, ούτε θεσμοθετημένη, ενώ κατέστη αναγκαία με την πάροδο
των χρόνων. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί και πρέπει να ελέγχει το σύνολο των
διευθύνσεων, τμημάτων, υπηρεσιών, λειτουργιών, δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τις
πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς, αλλά και τις ακολουθούμενες πρακτικές που
συνθέτουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του φορέα, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν
παραλείψεων η λάθος τηρούμενων διαδικασιών, που πρέπει να διορθωθούν, ώστε να μη
συντρέχουν λόγοι κακοδιαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί η
υπηρεσία του θέματος σε οικονομικό φορέα. Η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι στα όρια της
απευθείας ανάθεσης, ήτοι 24.800,00€. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η
αναμόρφωση προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Διαμόρφωση
συστήματος διαδικασιών & Εκπαίδευσης προσωπικού για την διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου στο Δήμο Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Με την αρ.πρ.18209/ 13-03-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της
Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
Με την ανωτέρω απόφαση κατανέμεται στο Δήμο Βέροιας ποσό 60.000,00€ για
προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και
λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της ανωτέρω επιχορήγησης και δημιουργίας νέων
ΚΑ στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους 2020.
Η) Με το από 25-02-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης ΠρογραμματισμούΟργάνωσης-Πληροφορικής ενημερώνει ότι: Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 4884/7-9-2018
(Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 4.3.1 / ΕΥΔΠ_85 (1η)) πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, στο ΜΕΤΡΟ 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» ,ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο
Δήμος Βέροιας υπέβαλλε αίτηση στήριξης προς την ΕΥΔ ΕΠ Π.Κ.Μ. για την ένταξη της
πράξης «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού
1.764.000,00€, με τον ΦΠΑ. Με την πιο πάνω σχετική μνημονευόμενη απόφαση, μετ’ από
αξιολόγηση, η πράξη εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»,
του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, με
ποσό χρηματοδότησης 1.764.000,00€, με τον ΦΠΑ.Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Θ) Με το από 13-02-2020 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Η/Μ Έργων, ενημερώνει ότι: Κατά τη διάρκεια του χειμώνα από τον παγετό
προκλήθηκαν απρόβλεπτες ζημίες σε όλο το δίκτυο άρδευσης και εντός των αντλιοστασίων
με αποτέλεσμα να αυξάνει η ποσότητα των προς αντικατάσταση υλικών αλλά και των
εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης αυτών. Επίσης, η γήρανση των υποδομών και οι
απρόβλεπτες βλάβες της θερινής περιόδου (όπως καμένες αντλίες-προληπτική συντήρηση),
σε συνδυασμό με βλάβες που μπορεί να προκύψουν (όπως καμένες αντλίες, καταστροφή
φίλτρων γεωτρήσεων) κάνουν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των πιστώσεων ώστε η
υπηρεσία να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν προτείνεται η αναμόρφωση με την ενίσχυση των εξής πιστώσεων με: 1)
ΚΑ:25.7135.001, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Απ. Παύλου» με το ποσό των 7.561,00€, 2) ΚΑ:25.7135.002, τίτλο «Προμήθεια
μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
9.000,00€ και 3) ΚΑ:25.7135.003, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού - υδραυλικού
εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 6.000,00€, 4)
ΚΑ:25.7336.001, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των
2.000,00€, 5) ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος» με το ποσό των 2.000,00€ και 6) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο «Συντήρηση
δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των 2.000,00€.
Οι ανωτέρω πιστώσεις συνολικού ποσού 31.300,00€ θα προέλθουν από το
αποθεματικό του Δήμου.
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 Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 80.800,00€ και: α) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:35.6279.002 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά» με το ποσό
των 9.000,00€, 2) Τον ΚΑ:35.6279.003 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας
Απ. Παύλου» με το ποσό των 10.000,00€, 3) Τον ΚΑ:35.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων – σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε.
Βέροιας» με το ποσό των 2.800,00€, 4) Τον ΚΑ:35.6662.005 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων – σιδηρικών - ξυλουργικών- οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Απ.
Παύλου» με το ποσό των 3.000,00€, 5) Τον ΚΑ:35.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων – σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά»
με το ποσό των 3.000,00€, 6) Τον ΚΑ:35.6662.007 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων –
σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
3.000,00€, 7) Τον ΚΑ:35.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων – σιδηρικών –
ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε Μακεδονίδος» με το ποσό των
3.000,00€ και 8) Τον ΚΑ:35.7131.003 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 9.800,00€ και: β) δημιουργεί τους
παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.7135.020 με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το
176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων (2019)» με το ποσό των
24.800,00€, 2) Τον ΚΑ:35.6279.009 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα (2019)» με το ποσό των 12.400,00€ από Ίδια
Έσοδα.

B) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 86.976,80€ και: α) δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.7331.006 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων σχολικών κτιρίων» με το
ποσό των 2.380,80€ από Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ και 2) Τον ΚΑ:30.7331.014 με τίτλο
«Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων» με το ποσό των 7.998,00€ από
Ίδια Έσοδα και β) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ:30.6261.006 με τίτλο
«Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά –
Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 3.298,40€, 2) Τον
ΚΑ:30.6261.008 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Βεργίνας (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.464,00€, 3)
Του ΚΑ:30.6261.009 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Μακεδονίδος (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των
9.994,40€, 4) Τον ΚΑ:30.6662.017 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεωνΚλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.» με το ποσό των 7.812,00€ από
Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ, 5) Τον ΚΑ:30.6261.011 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης
οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 6) Τον ΚΑ:30.6261.012 με τίτλο «Υπηρεσία
συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά (Δομικά – Σιδηρικά –Ξυλουργικά
- Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 7) Τον ΚΑ:30.6261.013 με τίτλο «Υπηρεσία
συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (Δομικά – Σιδηρικά –
Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 8) Τον ΚΑ:30.6662.019 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών
ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση δημοτικών
κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 2.232,00€, 9) Τον ΚΑ:30.6662.013 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου
Βέροιας» με το ποσό των 1.035,00€, 10) Τον ΚΑ:30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων –
Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών
κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου» με το ποσό των 10.081,20€, 11) Τον ΚΑ:30.6662.025 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών
ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 10.837,60€, 12) Τον ΚΑ:30.6662.026 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων
ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας, Μακεδονίδος)» με το ποσό των 10.583,40€, 13) Τον
ΚΑ:20.7135.005 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Απ. Παύλου (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 1.860,00€
από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.639,78€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 30.6662.028
και τίτλο «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση οδών 2018-2019» από Ίδια
Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 17.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής: 1) Τον ΚΑ:
30.6263.002 με τίτλο «Πλύση - λίπανση οχημάτων – μηχανημάτων έργου» και ποσό
12.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.6263.003 με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΚΤΕΟ)» με ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 3.700,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 10.7135.001 με
τίτλο «Προμήθεια καταστροφέων εγγράφων» από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 10.6117.002 και τίτλο

«Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & Εκπαίδευσης προσωπικού για την διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 60.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ.
18209 / 13-03-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.022, τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού"» και ποσό 60.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί τρείς νέες πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:
64.6279.001 με τίτλο «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού» με ποσό 10.000,00€ , 2) ΚΑ: 64.6063.001 τίτλο
«Προμήθεια μέσων προστασίας των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού»,
ποσό 25.000,00€ και 3) ΚΑ: 64.7135.007 με τίτλο « Προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού» ποσό 25.000,00€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Η) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 1.764.000,00€ σε εκτέλεση της αρ.
πρ. 1604 / 13-03-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.017, τίτλο «Ένταξη
πράξεων του παραρτήματος ΙΙ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)
2014-2020 (ΕΣΠΑ)» και ποσό 1.764.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 64.7336.002
με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» με ποσό 1.764.000,00€ και
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 25.300,00 € και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:25.7135.001, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Απ. Παύλου» με το ποσό των 6.600,00€, 2) ΚΑ:25.7135.002, τίτλο «Προμήθεια
μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
6.600,00€ και 3) ΚΑ:25.7135.003, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού - υδραυλικού
εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 12.100,00€, 4)
ΚΑ:25.7336.001, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των
2.000,00€, 5) ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος» με το ποσό των 2.000,00€ και 6) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο «Συντήρηση
δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των 2.000,00€ από
Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό
των 69.008,70 €.
Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2020.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με επιπλέον
αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;
Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 12-03-2020 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 (3η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 80.800,00€ και: α) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:35.6279.002 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά» με το ποσό
των 9.000,00€, 2) Τον ΚΑ:35.6279.003 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας
Απ. Παύλου» με το ποσό των 10.000,00€, 3) Τον ΚΑ:35.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων – σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε.
Βέροιας» με το ποσό των 2.800,00€, 4) Τον ΚΑ:35.6662.005 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων – σιδηρικών - ξυλουργικών- οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Απ.
Παύλου» με το ποσό των 3.000,00€, 5) Τον ΚΑ:35.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια
χρωμάτων – σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων
αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Δοβρά»
με το ποσό των 3.000,00€, 6) Τον ΚΑ:35.6662.007 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων –
σιδηρικών – ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
3.000,00€, 7) Τον ΚΑ:35.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων – σιδηρικών –
ξυλουργικών - οικοδομικών για τις συντηρήσεις χώρων αρμοδιότητας Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας στη Δ.Ε Μακεδονίδος» με το ποσό των
3.000,00€ και 8) Τον ΚΑ:35.7131.003 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 9.800,00€ και: β) δημιουργεί τους
παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.7135.020 με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου για το
176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων (2019)» με το ποσό των
24.800,00€, 2) Τον ΚΑ:35.6279.009 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα (2019)» με το ποσό των 12.400,00€ από Ίδια
Έσοδα.
B) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 86.976,80€ και: α) δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.7331.006 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων σχολικών κτιρίων» με το
ποσό των 2.380,80€ από Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ και 2) Τον ΚΑ:30.7331.014 με τίτλο
«Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων» με το ποσό των 7.998,00€ από
Ίδια Έσοδα και β) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ:30.6261.006 με τίτλο
«Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά –
Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 3.298,40€, 2) Τον
ΚΑ:30.6261.008 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Βεργίνας (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.464,00€, 3)
Του ΚΑ:30.6261.009 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Μακεδονίδος (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των
9.994,40€, 4) Τον ΚΑ:30.6662.017 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεωνΚλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.» με το ποσό των 7.812,00€ από
Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ, 5) Τον ΚΑ:30.6261.011 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης

οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 6) Τον ΚΑ:30.6261.012 με τίτλο «Υπηρεσία
συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά (Δομικά – Σιδηρικά –Ξυλουργικά
- Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 7) Τον ΚΑ:30.6261.013 με τίτλο «Υπηρεσία
συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (Δομικά – Σιδηρικά –
Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 4.800,00€, 8) Τον ΚΑ:30.6662.019 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών
ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση δημοτικών
κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» με το ποσό των 2.232,00€, 9) Τον ΚΑ:30.6662.013 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου
Βέροιας» με το ποσό των 1.035,00€, 10) Τον ΚΑ:30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων –
Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών
κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου» με το ποσό των 10.081,20€, 11) Τον ΚΑ:30.6662.025 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών
ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» με το ποσό των 10.837,60€, 12) Τον ΚΑ:30.6662.026 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού - Εγκαταστάσεων
ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας, Μακεδονίδος)» με το ποσό των 10.583,40€, 13) Τον
ΚΑ:20.7135.005 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Απ. Παύλου (Δομικά – Σιδηρικά – Ξυλουργικά - Χρωματισμοί)» με το ποσό των 1.860,00€
από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.639,78€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 30.6662.028
και τίτλο «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση οδών 2018-2019» από Ίδια
Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 17.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής: 1) Τον ΚΑ:
30.6263.002 με τίτλο «Πλύση - λίπανση οχημάτων – μηχανημάτων έργου» και ποσό
12.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.6263.003 με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΚΤΕΟ)» με ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 3.700,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 10.7135.001 με
τίτλο «Προμήθεια καταστροφέων εγγράφων» από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 10.6117.002 και τίτλο
«Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & Εκπαίδευσης προσωπικού για την διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 60.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ.
18209 / 13-03-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1322.022, τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού"» και ποσό 60.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί τρείς νέες πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:
64.6279.001 με τίτλο «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού» με ποσό 10.000,00€ , 2) ΚΑ: 64.6063.001 τίτλο
«Προμήθεια μέσων προστασίας των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού»,
ποσό 25.000,00€ και 3) ΚΑ: 64.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού» ποσό 25.000,00€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.

Η) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 1.764.000,00€ σε εκτέλεση της αρ.
πρ. 1604 / 13-03-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.017, τίτλο «Ένταξη
πράξεων του παραρτήματος ΙΙ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)
2014-2020 (ΕΣΠΑ)» και ποσό 1.764.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 64.7336.002
με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» με ποσό 1.764.000,00€ και
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 25.300,00 € και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:25.7135.001, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων
Δ.Ε. Απ. Παύλου» με το ποσό των 6.600,00€, 2) ΚΑ:25.7135.002, τίτλο «Προμήθεια
μηχανολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με το ποσό των
6.600,00€ και 3) ΚΑ:25.7135.003, τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού - υδραυλικού
εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με το ποσό των 12.100,00€, 4)
ΚΑ:25.7336.001, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των
2.000,00€, 5) ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος» με το ποσό των 2.000,00€ και 6) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο «Συντήρηση
δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των 2.000,00€ από
Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό
των 69.008,70 €.
ΙΙ)Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2020.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73 / 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
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-03-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙ ΑΣ
ΔΗΜ ΟΣ Β ΕΡΟ ΙΑΣ
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. 73/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2020.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 73/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
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