ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 8 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 102 / 2020.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Στη Βέροια, σήμερα στις 3 Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή
και ώρες από 09:00 έως 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας σε
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση δια περιφοράς ύστερα από την με ημερομηνία 02-04-2020 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 8 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
1. Γ. Γουλτίδης
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Κ. Τροχόπουλος
8. Α. Λαζαρίδης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 31-03-2020 εισηγητικό του σημείωμα του, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 «Υποχρεωτικές
αναμορφώσεις Π.Υ» της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2019
τεύχος Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων
οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης »,
ορίζεται ότι:
“1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι Δήμοι
και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες
κατήρτισαν τον Π/Υ του 2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα
πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί
την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω
κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I.
Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να
εγγραφεί στον Π/Υ 2020 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την
αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ I στον Π/Υ 2020 δεν
μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας
στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ I ποσά
μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά

με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του
2018.
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.
Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα
πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο
ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή
ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑΕ 32
και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο
φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό
στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η
άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον
συγκεκριμένο ΚΑΕ.
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.
Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη
κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2019 η
οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε
τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών
λογαριασμών -λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή
πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η
ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών
λογαριασμών.
Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ.
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των
απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής
(π.δ. 315/99) της 31.12.2019, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι
προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις
περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε
περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2020 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να
καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς
ανάληψης υποχρεώσεων.
Μετά το κλείσιμο του έτους 2019 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, το ΥΠ.ΕΣ.
θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον κατάλληλο χρόνο
άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και ΙΙ από τον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία
έτους 2019 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους
χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η
υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών.”
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, μετά την λήξη του έτους 2019, προβαίνουμε
στον επανέλεγχο των παραδοχών βάσει των οποίων καταρτίστηκε ο Π/Υ του 2020, ως
προς τις ελεγχόμενες ομάδες εσόδων, οι οποίες διαμορφώθηκαν ως εξής:
Α) ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ I:
Κ.Α
01
02
03
04

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

428.957,20

407.927,90

408.500,00

94.946,86

108.717,00

80.500,00

4.367.326,60

4.524.881,85

4.531.085,00

806.688,87

1.150.606,03

849.000,00

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤ.
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

05
07
11
14
15
16
21
22

ΣΥΝ. ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ I

253.947,73
191.074,00

246.549,71
180.674,75

1.663,60

4.904,00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

353.822,53

280.938,29

235.000,00

69.420,39
1.182.148,24
53.171,07
7.803.167,09

33.497,11
1.225.445,33
66.252,39
8.230.394,36

253.000,00
35.500,00

41.000,00
1.106.665,09
40.000,00
7.582.600,09

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τα τελικώς διαμορφωμένα έσοδα της Ομάδας I
(εισπραχθέντα) για την χρήση 2018 και 2019 είναι μεγαλυτέρου ύψους των
προϋπολογισθέντων για την χρήση 2020 κατά το ποσό των 221.167,00€ (7.803.167,097.582.600,09) συγκριτικά με το έτος 2018 και κατά το ποσό των 648.394,27€
(8.230.394,36 – 7.582.600,09) συγκριτικά με το έτος 2019, οπότε δεν υφίσταται λόγος
αναμόρφωσης.
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II:
K.A.
32

ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ II
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

192.583,86

211.049,18

160.670,00

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων
ποσών στον Π/Υ του 2020 των Κ.Α. (32 μείον 85) ήτοι( 9.763.411,96€ - 9.602.741,96€)
ανέρχεται στο ποσό των 160.670,00€. Συγκρινόμενο δε με τις εισπράξεις που
πραγματοποιήθηκαν στον Κ.Α. 32 τα έτη 2018, 2019 διαπιστώνουμε ότι η ανωτέρω
διαφορά δεν υπερβαίνει το μέγιστο των εισπράξεων που πραγματοποίησε ο φορέας μας τα
έτη 2018, 2019 οπότε δεν συντρέχει λόγος επαναϋπολογισμού αυτών.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
γ.1.1) Στον εγκριθέντα προϋπολογισμό έτους 2020 προβλέφθηκαν Κ.Α. της ομάδας 51
«ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» συνολικού ποσού
6.604.880,91 € οι οποίοι αναλύονται ως εξής:
1. ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 904.880,91€.
2. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
2.500.000,00€.
3. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» ποσού 200.000,00€.
4. ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 800.000,00€.
5. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσού
1.900.000,00€.
6. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσού 100.000,00€.
7. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» ποσού 200.000,00€.
γ.1.2) Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2019, όπως προβλέπεται, συντάχθηκε
επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία

31.12.2019, όπου και προσδιορίστηκε το οριστικό υπόλοιπο διαθεσίμων συνολικού ποσού
8.151.338,02€. Επειδή το νέο οριστικό υπόλοιπο υπερβαίνει κατά πολύ τις πιστώσεις που
προβλέφθηκαν στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του έτους 2020 (σε σύνολο και ανά
κατηγορία Κ.Α. Χ.Υ.), προβαίνουμε στην προβλεπόμενη αναπροσαρμογή των Κ.Α. της
ομάδας 51 ως εξής:
1. ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 750.000,00€
μετά από μείωση του Κ.Α. κατά -154.880,91€.
2. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
επενδυτικές δαπάνες» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.019.828,67€ μετά από μείωση του
Κ.Α. κατά - 480.171,33€.
3. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 86.795,35€ με ισόποση
αύξηση του κατά 86.795,35€.
4. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 1.846.790,60€ μετά από αύξηση
του Κ.Α. κατά 1.646.790,60€.
5. ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 150.000,00€
μετά από μείωση του Κ.Α. κατά – 650.000,00€.
6. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» θα
διαμορφωθεί στο ποσό των 2.553.383,78€ μετά από αύξηση του Κ.Α. κατά 653.383,78€.
7. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 294.933,29€ μετά από
αύξηση του Κ.Α. κατά 194.933,29€.
8. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 446.083,49€ μετά
από ισόποση αύξηση του Κ.Α. κατά 446.083,49.
9. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» θα διαμορφωθεί στο ποσό των 3.522,84€ μετά από μείωση του
Κ.Α. κατά -196.477,16€.
Ειδικότερα πρέπει :
α) Να ενισχυθούν οι εξής πέντε (5) Κ.Α.:
1. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 86.795,35€.
2. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» αύξηση με το ποσό 1.646.790,60€.
3. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» αύξηση
με το ποσό 653.383,78€.
4. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 194.933,29€.
5. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» αύξηση με το ποσό 446.083,49€. και
β) Να μειωθούν οι εξής τέσσερις (4) Κ.Α.:
1. ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» θα μειωθεί με το ποσό -154.880,91€.
2. ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
επενδυτικές δαπάνες» θα μειωθεί με το ποσό - 480.171,33€.
3. ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» θα μειωθεί με το ποσό -650.000,00€.

4. ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» θα μειωθεί με το ποσό -196.477,16€.
γ.2) Επίσης, με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2019 και τη μεταφορά των
ανείσπρακτων υπολοίπων των βεβαιωμένων Χρηματικών Καταλόγων στην χρήση 2020
στους Κ.Α. της ομάδας 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» , προκύπτει η ανάγκη αναπροσαρμογής τους, σύμφωνα
με τα πραγματικά υπόλοιπα των χρηματικών καταλόγων, στον προϋπολογισμό τρέχοντος
έτους αυξητικά ή αφαιρετικά.
Τα ανωτέρω ποσά θα εγγραφούν ως απαιτήσεις στους Κ.Α. της Ομάδας Εσόδων 32
"Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη" και στην Ομάδα
Δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα
ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» αντίστοιχα, ως εξής:
Στο σκέλος των Εσόδων στους Κ.Α της ομάδας 32 :
1. ΚΑ: 3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» προβλέφθηκαν
115.000,00€ και βεβαιώθηκαν 113.916,03€, και έχουμε μείωση κατά -1.083,97€.
2. ΚΑ: 3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» προβλέφθηκαν 230.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 283.273,31€ άρα έχουμε αύξηση κατά 53.273,31€.
3. ΚΑ: 3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» προβλέφθηκαν 5.500,00€ και
βεβαιώθηκαν 5.445,72€ και έχουμε μείωση κατά -54,28€.
4. ΚΑ: 3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»
προβλέφθηκαν 100.000,00€ , βεβαιώθηκαν 99.007,08€ και έχουμε μείωση κατά -992,92€
5. ΚΑ: 3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»
προβλέφθηκαν 1.100.000,0€ και βεβαιώθηκαν 1.005.758,57€ και έχουμε μείωση κατά
-94.241,43€.
6.
ΚΑ: 3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» προβλέφθηκαν 250.000,00€ και
βεβαιώθηκαν
326.489,74€ και έχουμε αύξηση κατά 76.489,74€.
7. ΚΑ: 3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» προβλέφθηκαν 200.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 204.057,31€ και έχουμε αύξηση κατά 4.057,31€.
8. ΚΑ: 3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» προβλέφθηκαν 20.000,00€ και βεβαιώθηκαν
19.525,80€ και έχουμε μείωση κατά -474,20€.
9. ΚΑ: 3219.004 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων» προβλέφθηκαν 200.000,00€
και βεβαιώθηκαν 207.010,15€ και έχουμε αύξηση κατά 7.010,15€.
10. ΚΑ: 3219.005 «Μισθώματα λατομείων» προβλέφθηκαν 40.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 54.636,51€ και έχουμε αύξηση κατά 14.636,51€.
11. ΚΑ: 3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» προβλέφθηκαν 20.000,00€ και βεβαιώθηκαν
18.224,04€ και έχουμε μείωση κατά -1.775,96€.
12. ΚΑ: 3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» προβλέφθηκαν 6.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 5.214,21€ και έχουμε μείωση κατά -785,21€.
13. ΚΑ: 3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» προβλέφθηκαν 16.000,00€ και βεβαιώθηκαν
18.570,28 € και έχουμε αύξηση κατά 2.570,28€.
14. ΚΑ: 3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» προβλέφθηκαν
31.000,00€ και βεβαιώθηκαν 29.256,03€ και έχουμε μείωση κατά -1.743,97€.
15. ΚΑ: 3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» προβλέφθηκαν
600.000,00€ και βεβαιώθηκαν 598.998,00 και έχουμε μείωση κατά -1.002,00€.
16. ΚΑ: 3221.004 «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» προβλέφθηκαν 1.100.000,00€ και βεβαιώθηκαν
3.521.069,07€ και έχουμε αύξηση κατά 2.421.069,07€.
17. ΚΑ: 3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»
προβλέφθηκαν 850.000,00€ και βεβαιώθηκαν 865.569,72€ και έχουμε αύξηση κατά
15.569,72€.
18. ΚΑ: 3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προβλέφθηκαν 3.150.000,00€ και
βεβαιώθηκαν 1.249.405,84€ και έχουμε μείωση κατά -1.900.594,16€.

Στο σκέλος των Εξόδων στους Κ.Α. της ομάδας 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ» αντίστοιχα θα γίνουν οι παρακάτω
διορθώσεις:
1. KA: 00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» μείωση ποσού -1.083,97€.
2. KA: 00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» αύξηση ποσού 53.273,31€.
3. KA: 00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» μείωση ποσού -54,28€.
4. KA: 00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» μείωση ποσού -992,92€.
5. KA: 00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα
επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» μείωση ποσού -94.241,43€.
6. KA: 00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα ακινήτων» αύξηση ποσού 76.489,74€.
7. KA: 00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» αύξηση ποσού 4.057,31€.
8. KA: 00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» μείωση ποσού -474,20€.
9. KA: 00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
χρήσης κοινόχρηστων χώρων» αύξηση ποσού 7.010,15€.
10. KA: 00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα λατομείων» αύξηση ποσού 14.636,51€.
11. KA: 00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
δικαιώματα βοσκής» μείωση ποσού -1.775,96€.
12. KA: 00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» μείωση ποσού -785,21€.
13. KA: 00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» αύξηση ποσού 2.570,28€.
14. KA: 00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» μείωση ποσού 1.743,97€.
15. KA: 00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» μείωση ποσού -1.002,00€.
16. KA: 00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» αύξηση ποσού 2.421.069,07€.
17. KA: 00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων» αύξηση ποσού 15.569,72€.
18. KA: 00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» μείωση ποσού -1.900.594,16€.
Β) Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2019 διάφορες πιστώσεις έργων,
υπηρεσιών, προμηθειών, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ, 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 ανωτέρω πιστώσεις θα προέλθουν από το Αποθεματικό Κεφάλαιο, από το
επιπλέον Χρηματικό Υπόλοιπο που προέκυψε με το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου
και από διάφορες πηγές χρηματοδότησης για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Οι πιστώσεις
αυτές είναι:
1. «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
Δήμου Βέροιας» με ποσό 37.500,08€ από Ίδια Έσοδα.
2. «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)»
με ποσό 2.222,67€ από Ίδια Έσοδα.
3. «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό 9.327,43€ και

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
4. Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» με ποσό 32.498,22€
και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
5. «Μεταφορές περιπτέρων» με ποσό 1.092,00€ από Ίδια Έσοδα.
6. «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 20.609,40 € από Ίδια Έσοδα.
7. «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και
διαταγών πληρωμής-Έργα» με ποσό με ποσό 51.714,98€ και χρηματοδότηση
ΥΠ.ΕΣ.
8. «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» με ποσό 50.000,00€ από
Ίδια Έσοδα.
9. «Κατασκευή τοιχίων σε τμήματα της οδού Μπότσαρη» με ποσό 30.000,00€ και
χρηματοδότηση Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ.
10. «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
11. «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων» με ποσό 30.000,00€ από Ίδια έσοδα.
Επίσης, υπάρχουν πιστώσεις για τις οποίες το ποσό που απαιτείται είναι μικρότερο από
το ποσό που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020. Οι πιστώσεις αυτές είναι:
1. «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης / χειροσφαίρισης /
πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας» με ποσό 18.275,00€ από Ίδια Έσοδα,
2. «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)»
με ποσό 14.346,11€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
3. «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας» με ποσό
16.584,70€ από Ίδια Έσοδα.
4. «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό 8.051,57€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
5. «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό
29.661,81€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
6. «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό
5.177,71€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
7. «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με ποσό
4.416,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
8. «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» με ποσό
64.608,82€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Το ανωτέρω ποσό των 161.121,77€ θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Με την αριθ. πρωτ. 88030/10.12.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
αποφασίστηκε η συμπληρωματική κατανομή ποσού 108.985,00€ από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2019 προς το Δήμο Βέροιας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων του. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την καταχώρηση των πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς των δήμων έτους 2020 που αφορούν συμπληρωματικές κατανομές από
ΚΑΠ έτους 2019, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ΚΑΕ τρέχοντος έτους με
αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ αρ.φυλ.68Α΄/20-03-2020 παρατείνονται αυτοδίκαια για
τέσσερις (4) μήνες οι ατομικές συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που έχουν συναφθεί από το
Δήμο προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχιακές ανάγκες της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας. Τίθεται επομένως επιτακτική
ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση των παρακάτω κωδικών
μισθοδοσίας ως εξής: 1) Του ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
με το ποσό των 100.000,00€ και 2) Του ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 28.000,00€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των
128.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.
Ε) Με την αρίθμ. 778/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε η
πίστωση με ΚΑ 40.7421.006, τίτλο «Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της
αρθείσας μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία
κληρονόμων Ι. Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σύμφωνα με τη με αριθμό 45760/8.12.2017 απόφαση του
Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017)» και ποσό 85.028,14€ προκειμένου να
δρομολογηθεί η ανωτέρω αποζημίωση.
Μετά το από 14-02-2020 έγγραφό της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης αιτείται εκ νέου
της δημιουργίας ξεχωριστού ΚΑ στον προϋπολογισμό έτους 2020 για την ανωτέρω
αποζημίωση με τίτλο «Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας μη
συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων Ι.
Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Βέροιας, σύμφωνα με τη με αριθμό 45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας
(ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017)». Η πίστωση για την ανωτέρω δημιουργία θα προέλθει από
Το αποθεματικό του Δήμου από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Με το από 10-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης καθώς και
των Υπηρεσιών Πρασίνου και Νεκροταφείων λόγω αυξημένων αναγκών, προκύπτει η
ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού με την: α) την ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ,
ως εξής: 1) του ΚΑ 20.6277.001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» και
ποσό 6.000,00€, 2) του ΚΑ 20.6277.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και
ΑΕΚΚ» και ποσό 22.800,00€, 3) τον του ΚΑ 20.6412.001 με τίτλο «Μεταφορά
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» και ποσό 5.000,00€, 4) του ΚΑ 20.6412.003 με
τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» και ποσό 4.800,00€,
5) του ΚΑ 20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων
αποβλήτων» και ποσό 19.800,00€, 6) του ΚΑ 35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση
γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε.
Δοβρά» και ποσό 3.000,00€, 7) του ΚΑ 35.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» και
ποσό 12.000,00€, 8) του ΚΑ 35.6264.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων» και ποσό 3.000,00€, 9) του ΚΑ 35.6279.001 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων
Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και ποσό 9.800,00€, 10) του ΚΑ 35.6279.004 με τίτλο
«Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας» και ποσό 4.000,00€, 11) του ΚΑ
35.6279.005 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» και ποσό
3.000,00€, 12) του ΚΑ 35.6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και ποσό 12.000,00€, 13) του ΚΑ
35.6672.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» και ποσό 5.000,00€, 14) του
ΚΑ 35.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» και ποσό 4.000,00€, 15)
του ΚΑ 45.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών
Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 4.000,00€ και 16) του ΚΑ: 20.6412.002 με τίτλο
«Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)» και ποσό 4.676,00€ και
β) τη δημιουργία των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) «Προμήθεια καθιστικών για
παιδικές χαρές» με ποσό 15.000,00€, 2) «Προμήθεια ποτιστρών» με ποσό 1.000,00€ και
3) «Προμήθεια μονάδων GPS για το στόλο των οχημάτων του Δήμου Βέροιας» με ποσό
7.500,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 146.376 ,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό και:
γ) την αλλαγή τίτλου των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) του ΚΑ 20.6231.001
από «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον
Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» σε «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών

αποβλήτων του Δήμου Βέροιας σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας» , 2) του ΚΑ:
20.6412.001 από «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» σε «Μεταφορά
απορριμμάτων-ογκωδών σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 3) του ΚΑ: 35.7131.002 από
«Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές» σε «Προμήθεια καθιστικών» , 4) του ΚΑ:
35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Δ.Ε
Βέροιας», 5) του ΚΑ: 35.6662.002 από «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του
εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών» σε «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση
του εξοπλισμού των πάρκων» και 6) του ΚΑ: 35.6662.003 από «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών λοιπών δημοτικών ενοτήτων» σε
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων λοιπών δημοτικών ενοτήτων»
και πιστώσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.
Ζ) Με το από 13-02-2020 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Η/Μ Έργων, ενημερώνει ότι: Κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και της
συντήρησης άρδευσης απαιτούνται οι ενισχύσεις των πιστώσεων ώστε να υπάρχει
πρόβλεψη για το ενδεχόμενο που κάποια αντλία ή κινητήρας υποστεί βλάβη. Επίσης,
πρέπει να επισκευαστούν οι αντλίες που λειτουργούν ως εφεδρικές και οι ηλεκτρικοί
πίνακες της Τ.Κ. Σφηκιάς, οι οποίοι χρήζουν διόρθωσης και είχαν προγραμματιστεί να
τροποποιηθούν από την μελέτη «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων
και αντλιοστασίων», η οποία καθυστερεί λόγω της διαδικασίας έκδοσης της απαλλαγής
των περιβαλλοντολογικών όρων. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν προτείνεται η
αναμόρφωση με την ενίσχυση των εξής πιστώσεων με: 1) ΚΑ:25.7336.001, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των 19.800,00€, 2)
ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος» με το ποσό των 12.850,00€ και 3) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο «Συντήρηση
δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των 13.620,00€.
Οι ανωτέρω πιστώσεις συνολικού ποσού 46.270,00€ θα προέλθουν από το
αποθεματικό του Δήμου.
Η) Με το από 18-02-2020 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της ενίσχυσης των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) του ΚΑ 30.6261.010 με
τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας (ΔομικάΣιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 2) του ΚΑ 30.6261.011 με
τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (ΔομικάΣιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 3) του ΚΑ 30.6261.012 με
τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά (ΔομικάΣιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 4) του ΚΑ 30.6261.013 με
τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (ΔομικάΣιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 5) του ΚΑ 30.6261.014 με
τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος
(Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 6) του ΚΑ
30.6261.016 με τίτλο «Υπηρεσία κατασκευής νέων ηλεκτρολογικών & υδραυλικών
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 7) του ΚΑ
30.6261.021 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ
Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 8) του ΚΑ 30.6261.022 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών
θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου ,Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» και
ποσό 5.000,00€, 9) του ΚΑ 30.6261.023 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων
δημοτικών κτιρίων» και ποσό 2.000,00€, 10) του ΚΑ 30.6261.024 με τίτλο «Συντήρηση
κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 11) του ΚΑ
30.6261.025 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€,
12) του ΚΑ 30.6261.026 με τίτλο «Συντήρηση Συναγερμών-Μεγαφωνικών και
Εγκαταστάσεων Ασθενών ρευμάτων σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας»
και ποσό 2.000,00€, 13) του ΚΑ 30.6662.019 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών

θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-ΎδρευσηςΑποχέτευσης για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 2.000,00€,
14) του ΚΑ 30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και πιστοποίηση
των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» και ποσό 3.000,00€, 15) του ΚΑ 30.6662.020 με
τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 16) του ΚΑ
30.6662.021 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 17) του
ΚΑ 30.6662.022 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών
για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό
11.800,00€, 18) του ΚΑ 30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικώνξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε.
Μακεδονίδος» και ποσό 9.800,00€, 19) του ΚΑ 30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια υλικών
Κεντρικών θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-ΠυρόσβεσηςΎδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.
Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 20) του ΚΑ 30.6662.025 με τίτλο «Προμήθεια υλικών
Κεντρικών θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-ΠυρόσβεσηςΎδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά»
και ποσό 9.800,00€, 21) του ΚΑ 30.6662.026 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών
θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-ΎδρευσηςΑποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Βεργίνας,
Μακεδονίδος» και ποσό 9.800,00€, 22) του ΚΑ 30.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών
πυρόσβεσης» και ποσό 14.800,00€ και 23) του ΚΑ 30.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια και
εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων» και ποσό 14.800,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις
συνολικού ποσού 138.200,00€ θα προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου από Ίδια
Έσοδα.
Θ) 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.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αντίστοιχες ανάγκες του νομικού προσώπου του Δήμου
με την επωνυμία «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» θα του αποδοθεί μέρος του ανωτέρω ποσού
αξίας 12.000,00€.
Ι) Με το από 20-01-2020 έγγραφο της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου
& Περιουσίας αιτήθηκε της τροποποίησης του προϋπολογισμού με την αλλαγή τίτλου της
μελέτης με ΚΑ: 40.7413.005 από “Πράξη Εφαρμογής στη Δ.Ε. Απ. Παύλου” σε “Πράξη
εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου
(Π.Ε.2,3,4,5,7).
ΙΑ) Με το από 19-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τουρισμού γνωστοποιείται η ανάγκη δημιουργίας και έκδοσης τουριστικού-φωτογραφικού
λευκώματος για το Δήμο Βέροιας με σκοπό να δίνεται ως εθιμοτυπικό δώρο σε εξέχουσες
προσωπικότητες, επίσημες αντιπροσωπείες, τουριστικούς παράγοντες κλπ. που
επισκέπτονται το Δήμαρχο και το Δήμο Βέροιας, καθώς και κατά τη μετάβαση
αντιπροσωπειών του Δήμου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, γεγονός που θα συμβάλει
στην τουριστική προβολή του. Προτείνεται κατά συνέπεια τροποποίηση του
προϋπολογισμού προκειμένου να ενισχυθεί η πίστωση με ΚΑ: 15.6615.001 με τίτλο
«Έκδοση ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος» με το ποσό των 9.000,00€.
Το ποσό της ενίσχυσης θα προέλθει από τη μείωση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1)

Του ΚΑ: 15.6474.001 με τίτλο «‘Έξοδα τουριστικής προβολής -δράσεων του Δήμου
Βέροιας» με ποσό 7.000,00€ και 2) Του ΚΑ: 15.6442.003 με τίτλο «Διοργάνωση
συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων τουριστικού ενδιαφέροντος» με ποσό
2.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΒ) Με το από 25-02-2020 έγγραφό της η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής ενημερώνει ότι: Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 2391/25-4-2019 (Κωδ.
Πρόσκλησης 107.6e) πρόσκλησης με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της
ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας» με την οποία κλήθηκε ο Δήμος Βέροιας για
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
της πόλης της Βέροιας, ο Δήμος Βέροιας υπέβαλλε το με ID 80058 στις 31-10-2019
Τεχνικό Δελτίο Πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών
αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» στο Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία».
Με την Α.Π.: 1171/ 21.02.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
«Ένταξη της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο
Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050665 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»» η πρόταση του Δήμου,
αφού αξιολογήθηκε, χρηματοδοτείται με το ποσό των 310.000,00€ (περιλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αιτείται να γίνει αποδοχή της
χρηματοδότησης και εγγραφή της Πράξης στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου.
ΙΓ) Με το από 26-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τουρισμού γνωστοποιείται η ανάγκη ενίσχυσης τη πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών
και εξοπλισμού του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας» με ποσό 7.000,00€
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας
σε μικροεπισκευές και σε προμήθεια νέων εξαρτημάτων (σκάνερ, λαβίδες σύλληψης κ.α.).
Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.
ΙΔ) Με το από 10-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει ότι
έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ: 30.7321.005 με τίτλο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου
1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας». Επειδή υπάρχει ανάγκη να γίνει αναβάθμιση των αύλειων
χώρων κι άλλων σχολικών μονάδων προτείνετε η αλλαγή τίτλου του ανωτέρω ΚΑ από
«Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» σε «Διαμόρφωση,
κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας».
ΙΕ) Με το από 11-03-2020 έγγραφό η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου Περιουσίας ενημερώνει ότι με το αρ.πρ.21628/ 29-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας επεστράφη στην Υπηρεσία
Δόμησης του Δήμου ο φάκελος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας
στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. Βέροιας ( οδός Δημοσθένους) καθώς χρήζει συμπλήρωσης λόγω
του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης (7-01-2005) για την σύνταξής της. Τίθεται επομένως ανάγκη αναμόρφωσης
προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης της
ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε.2
του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους)» και ποσό 3.000,00€, Η ανωτέρω πίστωση θα προέλθει
από το αποθεματικού του Δήμου.
ΙΣΤ) Με την αρ.πρ. 20210/ 27-03-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε
η έκτακτη κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε
Δήμους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού
COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. Με την ανωτέρω απόφαση κατανέμεται

στο Δήμο Βέροιας ποσό 20.000,00€ για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών
συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη
μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς
Ρομά. Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της ανωτέρω επιχορήγησης και δημιουργίας
νέων ΚΑ στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους 2020.
ΙΖ) Με το από 6-03-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται: α) της
μείωσης των παρακάτω πιστώσεων ως εξής : 1) «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε.
Δήμου Βέροιας (2020)» με ποσό 50.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 2)
«Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» με ποσό 25.000,00€ από
Ίδια Έσοδα
β) της δημιουργίας νέων πιστώσεων ως εξής: 1) «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική
μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» με ποσό 56.513,24€, 2) «Προμήθεια και τοποθέτηση
σχαρών και καλυμμάτων σε φρεάτια οικισμού Χαράδρας» με ποσό 3.500,00€, 3) Έλεγχος
κερκίδων ΕΑΚ Βέροιας» με ποσό 2.500,00€, 4) «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου
Αγ. Μαρίνας» με ποσό 2.000,00€, 5) «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας
σήμανσης Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό 24.800,00€, 6) «Προμήθεια υλικών κάθετης και
οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε.
Μακεδονίδας» με ποσό 24.800,00€, 7) «Υπηρεσία εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών»
με ποσό 24.800,00€, 8) «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Απ.
Παύλου» με ποσό 22.800,00€ και
γ) της ενίσχυσης των πιστώσεων με: 1) ΚΑ: 30.6233.002, τίτλο «Μίσθωση
Γκρέιντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε.
Μακεδονίδος» με ποσό 19.800,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ: 30.7323.022, τίτλο
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» και ποσό 280.000,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Χ.Υ.). Το ποσό των 75.000,00€ από τις μειώσεις (α) θα
μεταφερθεί στο αποθεματικό και αντίστοιχα το ποσό που απαιτείται για τη δημιουργία και
την ενίσχυση των ανωτέρω πιστώσεων (β & γ) ανέρχεται σε 461.513,24€ και θα προέλθει
από το αποθεματικό του Δήμου.
ΙΗ) Σε εκτέλεση της αριθμ 34/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Βέροιας περί
ανάγκης ενίσχυσης της επιχορήγησης προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες
λειτουργίας του, τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση της
πίστωσης του ΚΑ:00.6715.001 «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» με το ποσό των 200.000,00€. Η πίστωση θα
προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου από Ίδια Έσοδα.
ΙΘ) Με το από 30-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας –
Πολιτισμού αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία δύο νέων
πιστώσεων ως εξής: 1) «Έξοδα εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου απευθυνόμενα σε
παιδιά και νέους» με ποσό 10.000,00€ και 2) «Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων,
δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
παιδικής-εφηβικής ηλικίας» με ποσό 4.000,00€. Το συνολικό ποσό των 14.000,00€ που
απαιτείται για την ανωτέρω τροποποίηση θα προέλθει 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 & Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:
Α) (γ.1) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α 51.:
1. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 86.795,35€.

2. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» αύξηση με το ποσό 1.646.790,60€.
3. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» αύξηση
με το ποσό 653.383,78€.
4. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 194.933,29€.
5. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» αύξηση με το ποσό 446.083,49€. και
β) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 51
1 ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό -154.880,91€.
2 ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
επενδυτικές δαπάνες» με το ποσό - 480.171,33€.
3 ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό -650.000,00€.
4 ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» με το ποσό -196.477,16€.
Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 1.546.457,11€.
(γ.2) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. ΚΑ: 3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό -1.083,97€.
2. ΚΑ: 3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με ποσό -54,28€.
3. ΚΑ: 3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό
-992,92€.
4. ΚΑ: 3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό
-94.241,43€
5. ΚΑ: 3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» με ποσό -474,20€.
6. ΚΑ: 3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» με ποσό -1.775,96€.
7. ΚΑ: 3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό -785,21€.
8. ΚΑ: 3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό -1.743,97€.
9. ΚΑ: 3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό -1.002,00€.
10. ΚΑ: 3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό -1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1 .ΚΑ: 3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. ΚΑ: 3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. ΚΑ: 3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4.Κ.Α: 3219.004 «Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€
5. ΚΑ: 3219.005 «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51 €.
6. ΚΑ: 3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. ΚΑ: 3221.004 «Πρόστιμα ΚΟΚ» με ποσό 2.421.069,07€
8. ΚΑ: 3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με
ποσό 15.569,72€
Στο σκέλος των Εξόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. KA: 00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό -1.083,97€.
2. KA: 00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» με ποσό -54,28€.
3. KA: 00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό -992,92€.

4. KA: 00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα
επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό -94.241,43€.
5. KA: 00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» με ποσό -474,20€.
6. KA: 00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
δικαιώματα βοσκής» με ποσό -1.775,96€.
7. KA: 00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό -785,21€.
8. KA: 00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό -1.743,97€.
9. KA: 00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό -1.002,00€.
10. KA: 00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» με ποσό -1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. KA: 00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. KA: 00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. KA: 00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4. KA: 00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€.
5. KA: 00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51€.
6. KA: 00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. KA: 00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» με ποσό 2.421.069,07€.
8. KA: 00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων» με ποσό 15.569,72€.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων
μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 154.964,78€ και:
α) Δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 234.964,78€) ως εξής:
1. ΚΑ: 35.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών» και ποσό 37.500,08€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ: 30.7341.002 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου
στη Βέροια (1ο Υποέργο)» και ποσό 2.222,67€ από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ: 30.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε.
Βέροιας», ποσό 9.327,43€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
4. ΚΑ: 30.7323.003 με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού
κέντρου» με ποσό 32.498,22€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
5. ΚΑ: 30.6412.001 με τίτλο «Μεταφορές περιπτέρων» και ποσό 1.092,00€ από
Ίδια Έσοδα.
6. ΚΑ: 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό
20.609,40 € από Ίδια Έσοδα.
7. ΚΑ: 30.8122.002 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα» με ποσό με ποσό
51.714,98€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
8. ΚΑ: 00.8261.002 με τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
και ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
9. ΚΑ: 30.7323.015 «Κατασκευή τοιχίων σε τμήματα της οδού Μπότσαρη» με ποσό

30.000,00€ και χρηματοδότηση Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ.
β) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 50.000,00€), ως εξής:
1. ΚΑ: 00.6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ: 00.6331.001 με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων» με ποσό
30.000,00€ από Ίδια έσοδα.
γ) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7321.012 με τίτλο
«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/
πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας» με ποσό 18.275,00€ από Ίδια Έσοδα, 2)
ΚΑ: 30.7333.015 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος (2019)» με ποσό 14.346,11€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
3)
ΚΑ:30.7323.032 με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και
Λάρνακας» και ποσό 16.584,70€ από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ: 30.7323.008 με τίτλο
Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό 8.051,57€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 5) ΚΑ: 30.7333.004 «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων
Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό 29.661,81€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 6) ΚΑ:
30.7334.013 «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό
5.177,71€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 7) ΚΑ: 30.7334.011 «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με ποσό 4.416,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
και 8) ΚΑ: 30.7323.012 «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό
Απόλλωνος» με ποσό 64.608,82€ και μεταφέρει συνολικό ποσό 161.121,77€ στο
Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ: 00.4311.001 και τίτλο
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» με το ποσό των 108.985,00€ και στο σκέλος των
εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ: 90.9111.001, το ανωτέρω ποσό και
ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6711.001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές
επιτροπές».
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 128.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 100.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των
28.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001 με
το ποσό των 85.028,14€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 40.7421.006, τίτλο
«Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας μη συντελεσμένης
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων Ι. Τζίμα που βρίσκεται
μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σύμφωνα με
τη με αριθμό 45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ
294ΑΑΠ/29.12.2017)» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 146.376,00 € και:
α) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) τον ΚΑ 20.6277.001 με τίτλο «Υπηρεσίες
αποτέφρωσης νεκρών ζώων» και ποσό 6.000,00€, 2) τον ΚΑ 20.6277.003 με τίτλο
«Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» και ποσό 22.800,00€, 3) τον ΚΑ
20.6412.001 με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» και ποσό
5.000,00€, 4) τον ΚΑ 20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε ΧΥΤΑ» και ποσό 4.800,00€, 5) τον ΚΑ 20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» και ποσό 19.800,00€, 6) τον ΚΑ
35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων
σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 3.000,00€, 7) τον ΚΑ 35.6262.004

με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» και ποσό 12.000,00€, 8) τον ΚΑ 35.6264.001 με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» και ποσό 3.000,00€, 9) τον ΚΑ
35.6279.001 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και ποσό
9.800,00€, 10) τον ΚΑ 35.6279.004 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας
Βεργίνας» και ποσό 4.000,00€, 11) τον ΚΑ 35.6279.005 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων
Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» και ποσό 3.000,00€, 12) τον ΚΑ 35.6279.007 με τίτλο
«Υπηρεσία υλοτόμησης δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και
ποσό 12.000,00€, 13) τον ΚΑ 35.6672.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων» και ποσό 5.000,00€, 14) τον ΚΑ 35.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού» και ποσό 4.000,00€, 15) τον ΚΑ 45.6693.001 με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό
4.000,00€ και 16) τον ΚΑ: 20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ)» και ποσό 4.676,00€,
β) δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ: 35.7131.002 με τίτλο
«Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές» και ποσό 15.000,00€, 2) Τον ΚΑ:
35.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ποτιστρών» και ποσό 1.000,00€ και 3) Τον ΚΑ:
20.7135.007 «Προμήθεια μονάδων GPS για το στόλο των οχημάτων του Δήμου Βέροιας»
με ποσό 7.500,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και
γ) αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) του ΚΑ 20.6231.001
από «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον
Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» σε «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών
αποβλήτων του Δήμου Βέροιας σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας» , 2) του ΚΑ:
20.6412.001 από «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» σε «Μεταφορά
απορριμμάτων-ογκωδών σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 3) του ΚΑ: 35.7131.002 από
«Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές» σε «Προμήθεια καθιστικών» , 4) του ΚΑ:
35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Δ.Ε
Βέροιας», 5) του ΚΑ: 35.6662.002 από «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του
εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών» σε «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση
του εξοπλισμού των πάρκων» και 6) του ΚΑ: 35.6662.003 από «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών λοιπών δημοτικών ενοτήτων» σε
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων λοιπών δημοτικών ενοτήτων»
και πιστώσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 46.270,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:25.7336.001, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των
19.800,00€, 2) ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Μακεδονίδος» με το ποσό των 12.850,00€ και 3) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των
13.620,00€ από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 138.200,00€ και ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) τον ΚΑ
30.6261.010 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Βέροιας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 2) τον ΚΑ
30.6261.011 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.
Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 3) τον ΚΑ
30.6261.012 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά
(Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 4) τον ΚΑ
30.6261.013 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Βεργίνας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 5) τον ΚΑ
30.6261.014 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Μακεδονίδος (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 6) τον

ΚΑ 30.6261.016 με τίτλο «Υπηρεσία κατασκευής νέων ηλεκτρολογικών & υδραυλικών
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 7) τον ΚΑ
30.6261.021 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ
Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 8) τον ΚΑ 30.6261.022 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών
θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου ,Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» και
ποσό 5.000,00€, 9) τον ΚΑ 30.6261.023 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων
δημοτικών κτιρίων» και ποσό 2.000,00€, 10) τον ΚΑ 30.6261.024 με τίτλο «Συντήρηση
κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 11) τον ΚΑ
30.6261.025 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€,
12) τον ΚΑ 30.6261.026 με τίτλο «Συντήρηση Συναγερμών-Μεγαφωνικών και
Εγκαταστάσεων Ασθενών ρευμάτων σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας»
και ποσό 2.000,00€, 13) τον ΚΑ 30.6662.019 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών
θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-ΎδρευσηςΑποχέτευσης για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 2.000,00€,
14) τον ΚΑ 30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και πιστοποίηση
των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» και ποσό 3.000,00€, 15) τον ΚΑ: 30.6662.020 με
τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων -σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών
κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 16) τον ΚΑ 30.6662.021 με τίτλο
«Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 17) τον ΚΑ 30.6662.022 με
τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 11.800,00€, 18) τον ΚΑ:
30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων -σιδηρικών -ξυλουργικών -οικοδομικών για
τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος» και ποσό
9.800,00€, 19) τον ΚΑ 30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεωνΚλιματισμού- Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων -Πυρόσβεσης -Ύδρευσης-Αποχέτευσης
για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό
9.800,00€, 20) τον ΚΑ 30.6662.025 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών ασθενών
ρευμάτων-Πυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 21) 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» και ποσό 9.800,00€, 22) τον ΚΑ
30.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης» και ποσό 14.800,00€ και 23) τον
ΚΑ 30.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων» και
ποσό 14.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 12.000,00€ από τον 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» και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με
ΚΑ:00.6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
Αθλητισμού και Παιδείας» και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με ΚΑ: 40.7413.005 από
“Πράξη Εφαρμογής στην Δ.Ε. Απ. Παύλου” σε “Πράξη εφαρμογής τμήματος
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου” (Π.Ε.2,3,4,5,7).
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 9.000,00€ από τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) από τον ΚΑ:
15.6474.001 με τίτλο “Έξοδα τουριστικής προβολής - δράσεων του Δήμου Βέροιας ποσό
7.000,00€ και 2) από τον ΚΑ: 15.6442.003 με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων,
συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων τουριστικού ενδιαφέροντος” και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ: 15.6615.001 και τίτλο “Έκδοση ενημερωτικών εντύπων τουριστικού
ενδιαφέροντος” από Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 310.000,00€ σε εκτέλεση της αρ.
πρ. 1171 / 21-02-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.018, τίτλο
«Ένταξη της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο
Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» με κωδικό ΟΠΣ 5050665 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ)» και ποσό
310.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:
64.7331.007 με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο
Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» με ποσό 310.000,00€ και χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ.
ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 20.7135.016 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ: 30.7321.005 από «Κατασκευή
αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» σε «Διαμόρφωση, κατασκευή
αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας».
ΙΕ) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 40.6117.001, τίτλο
“Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου
πόλης Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους) και ποσό 3.000,00€ από
Ίδια Έσοδα.
ΙΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 20.000,00€ σε εκτέλεση της αρ.
πρ. 20210 / 27-03-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1322.019, τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού"» και ποσό 20.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό: 1) δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 64.6279.002 με
τίτλο «Απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά στα πλαίσια λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού » με ποσό 10.000,00€ και 2) ενισχύει την πίστωση
με 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 10.000,00€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 75.000,00€ το οποίο προκύπτει από τη μείωση
των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7323.020 με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία
λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας (2020)», ποσό 50.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 2)
ΚΑ:30.7321.005 με τίτλο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας»,
ποσό 25.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
β) από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 161.713,24
€ και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7411.004 με τίτλο
«Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και ποσό
56.513,24€, 2) ΚΑ: 30.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών και
καλυμμάτων σε φρεάτια οικισμού Χαράδρας» και ποσό 3.500,00€, 3) ΚΑ: 30.6117.004
με τίτλο «Έλεγχος κερκίδων ΕΑΚ Βέροιας» και ποσό 2.500,00€, 4) ΚΑ: 30.7321.003 με
τίτλο «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ. Μαρίνας» και ποσό 2.000,00€, 5)
ΚΑ: 30.6662.005
με τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε.
Βέροιας» και ποσό 24.800,00€, 6) ΚΑ: 30.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης
και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε.
Μακεδονίδας» και ποσό 24.800,00€, 7) ΚΑ: 30.6117.005 με τίτλο «Υπηρεσία εκπόνησης

κυκλοφοριακών μελετών» και ποσό 24.800,00€, 8) ΚΑ: 30.6233.003 με τίτλο «Μίσθωση
καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 22.800,00€ και
γ) από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 299.800,00€
και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση
Γκρέιντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε.
Μακεδονίδος» με ποσό 19.800,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ: 30.7323.022 με τίτλο
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» με ποσό 280.000,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 200.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001
με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και
Παιδείας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 14.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής : 1) ΚΑ:
15.6442.002 με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου απευθυνόμενα σε
παιδιά και νέους» και ποσό 10.000,00€ και 2) ΚΑ: 15.6442.004 με τίτλο «Διοργάνωση
συνεδρίων, ημερίδων, δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων παιδικής-εφηβικής ηλικίας» και ποσό 4.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 177.649,83€.
Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών;
Το μέλος της Ο.Ε.κ. Κ. Τροχόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του παρόντος
θέματος.
Υπέρ της εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών ψήφισαν όλα τα υπόλοιπα μέλη.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 31-03-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 101/2020 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
3. 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.
4. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2020.
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.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
Ι) Την Αναμόρφωση (4η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) (γ.1) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α 51.:
6. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 86.795,35€.

7. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» αύξηση με το ποσό 1.646.790,60€.
8. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» αύξηση
με το ποσό 653.383,78€.
9. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 194.933,29€.
10. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» αύξηση με το ποσό 446.083,49€. και
β) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 51
5 ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό -154.880,91€.
6 ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
επενδυτικές δαπάνες» με το ποσό - 480.171,33€.
7 ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό -650.000,00€.
8 ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» με το ποσό -196.477,16€.
Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 1.546.457,11€.
(γ.2) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. ΚΑ: 3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό -1.083,97€.
2. ΚΑ: 3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με ποσό -54,28€.
3. ΚΑ: 3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με
ποσό -992,92€.
4. ΚΑ: 3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με
ποσό -94.241,43€
5. ΚΑ: 3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» με ποσό -474,20€.
6. ΚΑ: 3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» με ποσό -1.775,96€.
7. ΚΑ: 3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό -785,21€.
8. ΚΑ: 3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό 1.743,97€.
9. ΚΑ: 3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό 1.002,00€.
10. ΚΑ: 3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό -1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1 .ΚΑ: 3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. ΚΑ: 3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. ΚΑ: 3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4.Κ.Α: 3219.004 «Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€
5. ΚΑ: 3219.005 «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51 €.
6. ΚΑ: 3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. ΚΑ: 3221.004 «Πρόστιμα ΚΟΚ» με ποσό 2.421.069,07€
8. ΚΑ: 3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με
ποσό 15.569,72€
Στο σκέλος των Εξόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. KA: 00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό -1.083,97€.
2. KA: 00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» με ποσό -54,28€.

3. KA: 00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό -992,92€.
4. KA: 00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα
επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό -94.241,43€.
5. KA: 00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» με ποσό -474,20€.
6. KA: 00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
δικαιώματα βοσκής» με ποσό -1.775,96€.
7. KA: 00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό -785,21€.
8. KA: 00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό -1.743,97€.
9. KA: 00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό -1.002,00€.
10. KA: 00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» με ποσό -1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. KA: 00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. KA: 00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. KA: 00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4. KA: 00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€.
5. KA: 00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51€.
6. KA: 00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. KA: 00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» με ποσό 2.421.069,07€.
8. KA: 00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων» με ποσό 15.569,72€.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων
μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 154.964,78€ και:
α) Δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 234.964,78€) ως εξής:
1. ΚΑ: 35.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών» και ποσό 37.500,08€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ: 30.7341.002 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου
στη Βέροια (1ο Υποέργο)» και ποσό 2.222,67€ από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ: 30.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε.
Βέροιας», ποσό 9.327,43€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
4. ΚΑ: 30.7323.003 με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού
κέντρου» με ποσό 32.498,22€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
5. ΚΑ: 30.6412.001 με τίτλο «Μεταφορές περιπτέρων» και ποσό 1.092,00€ από
Ίδια Έσοδα.
6. ΚΑ: 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό
20.609,40 € από Ίδια Έσοδα.
7. ΚΑ: 30.8122.002 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα» με ποσό με ποσό
51.714,98€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
8. ΚΑ: 00.8261.002 με τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»

και ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
9. ΚΑ: 30.7323.015 «Κατασκευή τοιχίων σε τμήματα της οδού Μπότσαρη» με ποσό
30.000,00€ και χρηματοδότηση Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ.
β) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 50.000,00€), ως εξής:
1. ΚΑ: 00.6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ: 00.6331.001 με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων» με ποσό
30.000,00€ από Ίδια έσοδα.
γ) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7321.012 με τίτλο
«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/
πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας» με ποσό 18.275,00€ από Ίδια Έσοδα, 2)
ΚΑ: 30.7333.015 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και
Μακεδονίδος (2019)» με ποσό 14.346,11€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
3)
ΚΑ:30.7323.032 με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και
Λάρνακας» και ποσό 16.584,70€ από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ: 30.7323.008 με τίτλο
Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό 8.051,57€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 5) ΚΑ: 30.7333.004 «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων
Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με ποσό 29.661,81€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 6) ΚΑ:
30.7334.013 «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό
5.177,71€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 7) ΚΑ: 30.7334.011 «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με ποσό 4.416,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
και 8) ΚΑ: 30.7323.012 «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό
Απόλλωνος» με ποσό 64.608,82€ και μεταφέρει συνολικό ποσό 161.121,77€ στο
Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ: 00.4311.001 και τίτλο
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» με το ποσό των 108.985,00€ και στο σκέλος των
εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ: 90.9111.001, το ανωτέρω ποσό και
ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6711.001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές
επιτροπές».
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 128.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 100.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των
28.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001 με
το ποσό των 85.028,14€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 40.7421.006, τίτλο
«Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας μη συντελεσμένης
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων Ι. Τζίμα που βρίσκεται
μεταξύ των ΟΤ 117 και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σύμφωνα με
τη με αριθμό 45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ
294ΑΑΠ/29.12.2017)» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 146.376,00 € και:
α) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) τον ΚΑ 20.6277.001 με τίτλο «Υπηρεσίες
αποτέφρωσης νεκρών ζώων» και ποσό 6.000,00€, 2) τον ΚΑ 20.6277.003 με τίτλο
«Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» και ποσό 22.800,00€, 3) τον ΚΑ
20.6412.001 με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» και ποσό
5.000,00€, 4) τον ΚΑ 20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε ΧΥΤΑ» και ποσό 4.800,00€, 5) τον ΚΑ 20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» και ποσό 19.800,00€, 6) τον ΚΑ

35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων
σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 3.000,00€, 7) τον ΚΑ 35.6262.004
με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» και ποσό 12.000,00€, 8) τον ΚΑ 35.6264.001 με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» και ποσό 3.000,00€, 9) τον ΚΑ
35.6279.001 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και ποσό
9.800,00€, 10) τον ΚΑ 35.6279.004 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας
Βεργίνας» και ποσό 4.000,00€, 11) τον ΚΑ 35.6279.005 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων
Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» και ποσό 3.000,00€, 12) τον ΚΑ 35.6279.007 με τίτλο
«Υπηρεσία υλοτόμησης δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και
ποσό 12.000,00€, 13) τον ΚΑ 35.6672.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων» και ποσό 5.000,00€, 14) τον ΚΑ 35.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού» και ποσό 4.000,00€, 15) τον ΚΑ 45.6693.001 με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό
4.000,00€ και 16) τον ΚΑ: 20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ)» και ποσό 4.676,00€,
β) δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ: 35.7131.002 με τίτλο
«Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές» και ποσό 15.000,00€, 2) Τον ΚΑ:
35.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ποτιστρών» και ποσό 1.000,00€ και 3) Τον ΚΑ:
20.7135.007 «Προμήθεια μονάδων GPS για το στόλο των οχημάτων του Δήμου Βέροιας»
με ποσό 7.500,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και
γ) αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) του ΚΑ 20.6231.001
από «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον
Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» σε «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών
αποβλήτων του Δήμου Βέροιας σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 2) του ΚΑ:
20.6412.001 από «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» σε «Μεταφορά
απορριμμάτων-ογκωδών σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 3) του ΚΑ: 35.7131.002 από
«Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές» σε «Προμήθεια καθιστικών», 4) του ΚΑ:
35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών
χαρών Δ.Ε Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Δ.Ε
Βέροιας», 5) του ΚΑ: 35.6662.002 από «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του
εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών» σε «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση
του εξοπλισμού των πάρκων» και 6) του ΚΑ: 35.6662.003 από «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών λοιπών δημοτικών ενοτήτων» σε
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων λοιπών δημοτικών ενοτήτων»
και πιστώσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 46.270,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:25.7336.001, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των
19.800,00€, 2) ΚΑ:25.7336.002, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Μακεδονίδος» με το ποσό των 12.850,00€ και 3) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με το ποσό των
13.620,00€ από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 138.200,00€ και ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) τον ΚΑ
30.6261.010 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Βέροιας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 2) τον ΚΑ
30.6261.011 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.
Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 3) τον ΚΑ
30.6261.012 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά
(Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 4) τον ΚΑ
30.6261.013 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Βεργίνας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 5) τον ΚΑ

30.6261.014 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Μακεδονίδος (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 6) τον
ΚΑ 30.6261.016 με τίτλο «Υπηρεσία κατασκευής νέων ηλεκτρολογικών & υδραυλικών
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 7) τον ΚΑ
30.6261.021 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ
Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 8) τον ΚΑ 30.6261.022 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών
θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου ,Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» και
ποσό 5.000,00€, 9) τον ΚΑ 30.6261.023 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων
δημοτικών κτιρίων» και ποσό 2.000,00€, 10) τον ΚΑ 30.6261.024 με τίτλο «Συντήρηση
κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 11) τον ΚΑ
30.6261.025 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€,
12) τον ΚΑ 30.6261.026 με τίτλο «Συντήρηση Συναγερμών-Μεγαφωνικών και
Εγκαταστάσεων Ασθενών ρευμάτων σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας»
και ποσό 2.000,00€, 13) 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» και ποσό
2.000,00€, 14) τον ΚΑ 30.6662.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και
πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας» και ποσό 3.000,00€, 15) τον ΚΑ:
30.6662.020 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων - σιδηρικών για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 16) τον ΚΑ 30.6662.021 με
τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 17) τον ΚΑ
30.6662.022 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 11.800,00€, 18)
τον ΚΑ: 30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων -σιδηρικών -ξυλουργικών οικοδομικών για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος»
και ποσό 9.800,00€, 19) 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» και ποσό 9.800,00€, 20) τον ΚΑ 30.6662.025 με τίτλο «Προμήθεια υλικών
Κεντρικών ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 21) τον ΚΑ
30.6662.026 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων-ΚλιματισμούΕγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Βεργίνας, Μακεδονίδος» και ποσό
9.800,00€, 22) τον ΚΑ 30.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης» και ποσό
14.800,00€ και 23) τον ΚΑ 30.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
κλιματιστικών μονάδων» και ποσό 14.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 12.000,00€ από τον 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» και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με
ΚΑ:00.6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
Αθλητισμού και Παιδείας» και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με ΚΑ: 40.7413.005 από
“Πράξη Εφαρμογής στην Δ.Ε. Απ. Παύλου” σε “Πράξη εφαρμογής τμήματος
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου” (Π.Ε.2,3,4,5,7).
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 9.000,00€ από τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) από τον ΚΑ:
15.6474.001 με τίτλο “Έξοδα τουριστικής προβολής - δράσεων του Δήμου Βέροιας ποσό
7.000,00€ και 2) από τον ΚΑ: 15.6442.003 με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων,
συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων τουριστικού ενδιαφέροντος” και ενισχύει ισόποσα την

πίστωση με ΚΑ: 15.6615.001 και τίτλο “Έκδοση ενημερωτικών εντύπων τουριστικού
ενδιαφέροντος” από Ίδια Έσοδα.
ΙΒ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 310.000,00€ σε εκτέλεση της αρ.
πρ. 1171 / 21-02-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.018, τίτλο
«Ένταξη της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο
Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» με κωδικό ΟΠΣ 5050665 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ)» και ποσό
310.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:
64.7331.007 με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο
Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» με ποσό 310.000,00€ και χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ.
ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 20.7135.016 με
τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ: 30.7321.005 από «Κατασκευή
αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» σε «Διαμόρφωση, κατασκευή
αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας».
ΙΕ) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 40.6117.001, τίτλο
“Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου
πόλης Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους) και ποσό 3.000,00€ από
Ίδια Έσοδα.
ΙΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 20.000,00€ σε εκτέλεση της αρ.
πρ. 20210 / 27-03-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1322.019, τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού"» και ποσό 20.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό: 1) δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 64.6279.002 με
τίτλο «Απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά στα πλαίσια λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού » με ποσό 10.000,00€ και 2) ενισχύει την πίστωση
με 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 10.000,00€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 75.000,00€ το οποίο προκύπτει από τη μείωση
των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7323.020 με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία
λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας (2020)», ποσό 50.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 2)
ΚΑ:30.7321.005 με τίτλο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας»,
ποσό 25.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
β) από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 161.713,24
€ και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7411.004 με τίτλο
«Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και ποσό
56.513,24€, 2) ΚΑ: 30.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών και
καλυμμάτων σε φρεάτια οικισμού Χαράδρας» και ποσό 3.500,00€, 3) ΚΑ: 30.6117.004
με τίτλο «Έλεγχος κερκίδων ΕΑΚ Βέροιας» και ποσό 2.500,00€, 4) ΚΑ: 30.7321.003 με
τίτλο «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ. Μαρίνας» και ποσό 2.000,00€, 5)
ΚΑ: 30.6662.005 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε.
Βέροιας» και ποσό 24.800,00€, 6) ΚΑ: 30.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης

και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε.
Μακεδονίδας» και ποσό 24.800,00€, 7) ΚΑ: 30.6117.005 με τίτλο «Υπηρεσία εκπόνησης
κυκλοφοριακών μελετών» και ποσό 24.800,00€, 8) ΚΑ: 30.6233.003 με τίτλο «Μίσθωση
καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 22.800,00€ και
γ) από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 299.800,00€
και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση
Γκρέιντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε.
Μακεδονίδος» με ποσό 19.800,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ: 30.7323.022 με τίτλο
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» με ποσό 280.000,00€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 200.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001
με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και
Παιδείας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 14.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής : 1) ΚΑ:
15.6442.002 με τίτλο «Έξοδα εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου απευθυνόμενα σε
παιδιά και νέους» και ποσό 10.000,00€ και 2) ΚΑ: 15.6442.004 με τίτλο «Διοργάνωση
συνεδρίων, ημερίδων, δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων παιδικής-εφηβικής ηλικίας» και ποσό 4.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 177.649,83€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2020.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 102 / 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
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 03-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘ ΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕ ΡΟΙΑΣ
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. 102/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2020.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 102/2020 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

