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ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 
Δήμου Βέροιας έτους 2020.

Α) Με την υπ’ αριθμ. 50125/06-08-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

εγκρίθηκε η κατανομή επιχορήγησης σε Δήμους, με μόνιμο πληθυσμό από 50.000 και 

άνω κατοίκους, για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο 

του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία 

περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Η προμήθεια των ανωτέρω 

πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με την μορφή 

επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Με την 

ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε η κατανομή ποσού 660.000,00€ στο Δήμο 

Βέροιας(ελάχιστο αριθμό απορριμματοφόρων: 4).

Με την υπ’ αριθμ. 63687/01-10-2020(1η Τροποποίηση)  απόφαση το Υπουργείο 

Εσωτερικών τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 50125/06-08-2020 απόφαση ως εξής:

«Νέος τίτλος του έργου ορίζεται: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων».

Τα ποσά χρηματοδότησης που αναφέρονται στην Ενότητα 2 της απόφασης 

αποτελούν επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους 

στόχους της απόφασης αυτής γίνεται από τους δήμους. Ειδικότερα, οι δράσεις που θα 

υλοποιηθούν με την παρούσα επιχορήγηση αφορούν την προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων.

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος 

του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με 

ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης».



Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της επιχορήγησης και δημιουργίας δύο 

νέων κωδικών: α) ενός νέου Κ.Α. εσόδων ΚΑ:00.1322.023 με τίτλο «Επιχορήγηση 

ΥΠ.ΕΣ.(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων» και β) ενός νέου Κ.Α. εξόδων ΚΑ: 62.7132.001 με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» προκειμένου να περιληφθεί η 

χρηματοδοτούμενη πράξη στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 

τρέχοντος έτους.

Β) Με την υπ’ αριθμ. 64403/05-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

εγκρίθηκε η κατανομή επιχορήγησης σε Δήμους, με μόνιμο πληθυσμό από 50.000 και 

άνω κατοίκους, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη 

και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Σύμφωνα με την 

ανωτέρω απόφαση το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό 50.000 έως 60.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το 

ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 60.001 έως 100.000 κατοίκους επιχορηγούνται με 

το ποσό των 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους επιχορηγούνται με 

το ποσό των 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 200.001 έως 500.000 κατοίκους επιχορηγούνται με 

το ποσό των 800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ε) Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 500.001 κατοίκων επιχορηγούνται με το ποσό 

του 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΣΤ) Οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου,Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους- Μυκηνών, 

Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου επιχορηγούνται με το 

ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια των ανωτέρω πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με την μορφή επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε η 

κατανομή ποσού 400.000,00€ στο Δήμο Βέροιας.

Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της επιχορήγησης και δημιουργίας δύο 

νέων κωδικών: α) ενός νέου Κ.Α. εσόδων ΚΑ: 00.1322.024 με τίτλο «Επιχορήγηση 

ΥΠ.ΕΣ.(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού» και β) ενός νέου Κ.Α. εξόδων ΚΑ: 62.7132.002 με τίτλο 



«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ)» προκειμένου να περιληφθεί η χρηματοδοτούμενη πράξη στον Προϋπολογισμό 

και το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους.

Γ) Με το από 19-10-2020 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού 2020 με την αποδέσμευση ποσού 16.000,00€ από τον ΚΑ: 

30.7333.007(χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ) με τίτλο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων 

(2019)», λόγω της έκπτωσης στη δημοπρασία του έργου, και μεταφορά του στο 

Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Δ) Με το από 21-10-2020 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού 2020 με την αποδέσμευση ποσού 32.949,28€ από τον ΚΑ: 

30.7321.005(χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα) με τίτλο «Διαμόρφωση, κατασκευή 

αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας», λόγω της έκπτωσης στη 

δημοπρασία του έργου, και μεταφορά του στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 

90.9111.001.

Ε) Με το από 20-10-2020 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Περιβάλλοντος αιτείται την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:00.6722.001 με τίτλο «Εισφορά για 

την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» κατά 3.900,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 3.900,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό 

κεφάλαιο του Δήμου.

Ζ) Με το από 08-10-2020 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων 

αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του 

ΚΑ:20.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» κατά 21.000,00€, όπου το ποσό των 9.000,00€ αφορά ποσότητες 

ελαιολιπαντικών του έτους 2021 που χρειάστηκαν για την κάλυψη αναγκών του 

έτους 2020, ενώ το ποσό των 12.000,00€ απαιτείται για συμπληρωματική 

σύμβαση(ποσοστό 10% επί της αρχικής σύμβασης μπορεί να ζητηθεί με 

συμπληρωματική σύμβαση), λόγω σοβαρών βλαβών σε μηχανήματα έργων, εφόσον 

εξαντλήθηκε.

 Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 21.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό 

κεφάλαιο του Δήμου.

Η) Με το από 26-10-2020 έγγραφο της η Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα 

Λογιστηρίου-Εξόδων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την 



ενίσχυση του ΚΑ: 30.6463.001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» κατά  

3.000,00€. 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 3.000,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό 

Κεφάλαιο του Δήμου.

Θ) Με το από 26-10-2020 έγγραφο της η Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα 

Λογιστηρίου-Εξόδων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την 

ενίσχυση του ΚΑ: 60.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του 

Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Βέροιας» κατά  11.950,00€. 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 11.950,00€ θα προέλθει από το Αποθεματικό 

Κεφάλαιο του Δήμου.

Ι) Με το από 26-10-2020 έγγραφο της η Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα 

Λογιστηρίου-Εξόδων αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την 

ενίσχυση των εξής ΚΑ:

-ΚΑ: 35.6262.003 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών 

παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» κατά  5.000,00€. 

-ΚΑ: 30.7333.012 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων  και επικίνδυνων φθορών 

οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών Κοινοτήτων» κατά  

5.000,00€. 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 10.000,00€(5.000,00€+5.000,00€) θα προέλθει 

από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.

ΙΑ) Με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/21-10-2020 έγγραφο της η Δ/νση Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής, και σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 42119/15-07-2020 

Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017(1η Τροποποίηση) του ΟΑΕΔ, αιτείται την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 λόγω του ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή του 

Δήμου Βέροιας στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου 

τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 

101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 

3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα». Ειδικότερα έχουν 

εγκριθεί οι κατωτέρω ειδικότητες(συνολικά 21 άτομα): 



 Ενός εργαζομένου ΤΕ-Τεχνολόγου Γεωργικών & Δασικών Εφαρμογών

 Ενός εργαζομένου ΠΕ-Διοικητικού

 Ενός εργαζομένου ΤΕ-Διοικητικού

 Ενός εργαζόμενου ΔΕ-Διοικητικού(Γραφείο Τουρισμού)

 Ενός εργαζομένου ΔΕ-Κηπουρών

 Δύο εργαζομένων ΥΕ-Βοηθοί Οικοδομών

 Δύο εργαζομένων ΥΕ-Βοηθοί Ελαιοχρωματιστών

 Ενός εργαζομένου ΔΕ-Σιδεράς

 Οχτώ εργαζομένων ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας

 Δύο εργαζομένων ΔΕ-Οδηγών Γ’ & Δ’ Κατηγορίας

 Ενός εργαζομένου ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας(Κυνοκομείο-Χώρο 

Φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων)

Για τον πρώτο εργαζόμενο ειδικότητας ΤΕ-Τεχνολόγου Γεωργικών & Δασικών 

Εφαρμογών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις(αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών) στη 

14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 στους ΚΑ: 1) ΚΑ:35.6041.001 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και 2) ΚΑ: 

35.6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου» του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

Απαιτείται, λοιπόν, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για 

τους 6 εργαζομένους, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για το διάστημα 

01/11/2020 – 31/12/2020, ως εξής:

Ενίσχυση των ΚΑ:1) ΚΑ:35.6041.001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 

ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)» με ποσό 1.856,00€ και 2) ΚΑ: 35.6054.001 «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου» με ποσό 451,56€(ΔΕ-

Κηπουρών).

Ενίσχυση των ΚΑ:1) ΚΑ:30.6041.001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 

ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)» με ποσό 8.656,00€ και 2) ΚΑ: 30.6054.001 «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου» με ποσό 2.465,23€(2 ΥΕ-Βοηθοί 

Οικοδομών , 2 ΥΕ-Βοηθοί Ελαιοχρωματιστών & 1 ΔΕ-Σιδεράς).



Για τις υπόλοιπες ειδικότητες(14 εργαζόμενοι) οι υφιστάμενες πιστώσεις 

επαρκούν για την κάλυψη των τακτικών αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών.

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό των επόμενων 

οικονομικών ετών.

ΙΒ) Με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/02-11-2020 έγγραφο της η Δ/νση Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής, και σύμφωνα με τις προσκλήσεις ΑΤ04, ΑΤ06, ΑΤ07, 

ΑΤ08, ΑΤ10 και ΑΤ12, αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την 

δημιουργία νέων ΚΑ πιστώσεων για υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλων για την 

υποβολή προτάσεων στις προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνιος 

Τρίτσης»(πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), ως εξής:

-ΚΑ: 30.6117.006 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ04(Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων, Γωνίες ανακύκλωσης και ΣΜΑ)», ποσού 6.200,00€.

-ΚΑ: 30.6117.007 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ06(Αστική Αναζωογόνηση)», 

ποσού 6.200,00€.

-ΚΑ: 30.6117.008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ07(Αξιοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος των Δήμων)», ποσού 6.200,00€.

-ΚΑ: 30.6117.009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ08(Smart Cities)», ποσού 

6.200,00€.

-ΚΑ: 30.6117.010 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ10(Συντήρηση δημοτικών 

ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)», ποσού 

6.200,00€.

-ΚΑ: 30.6117.011 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ12(Ηλεκτροκίνηση)», ποσού 

6.200,00€.

-ΚΑ: 30.6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συγκρότηση φακέλου 

δημόσιας σύμβασης μελέτης φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα και αρδευτικού 

δικτύου περιοχής της Τ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Βέροιας», ποσού 24.800,00€.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 62.000,00€(6χ6.200,00€+24.800,00€) θα 

προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.



ΙΓ) Με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/Ε/1170//02-11-2020 έγγραφο της η Δ/νση 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:35.6692.001 με τίτλο 

«Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» κατά 1.500,00.

 Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 1.500,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό 

κεφάλαιο του Δήμου.

ΙΔ) Με το από 02-11-2020 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την αποδέσμευση ποσού 82.298,12€ του 

ΚΑ: 30.7412.008(χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα) με τίτλο «Μελέτη για την 

αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας», λόγω έκπτωσης στη 

δημοπρασία του έργου, και μεταφορά του ποσού στο Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 

διαμορφώνεται στο ποσό των 116.711,55€ (112.242,94 + 660.00,00 – 660.000,00 + 

400.000,00 – 400.000,00 + 16.000,00 + 32.949,28 – 3.900,00 – 21.000,00 – 3.000,00 

– 11.950,00 -5.000,00 – 5.000,00 – 1.856,00 – 451,56 – 8.656,0 – 2.465,23 – 

6χ6.200,00 – 24.800,00 – 1.500,00 + 82.298,12).

Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 

17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του 

ΥΠ.ΕΣ. παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή 

μη προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:

Α) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 660.000,00€ σε εκτέλεση των αποφάσεων 

50125/06-08-2020 και 63687/01-10-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με τις οποίες 

εγκρίθηκε η επιχορήγηση «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» του Δήμου 

Βέροιας, μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: τον 

ΚΑ:00.1322.023 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για  

προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» με ποσό 660.000,00€.

β) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: μεταφέρει μέσω 

Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον ΚΑ: 00.1322.023 Εσόδων ποσό 660.000,00€ 

και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 62.7132.001 με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και χρηματοδότηση 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ).



Β) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 400.000,00€ σε εκτέλεση της απόφασης 

64406/05-10-2020 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με τις οποίες 

εγκρίθηκε η επιχορήγηση «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» του Δήμου Βέροιας, μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: τον 

ΚΑ:00.1322.024 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για 

την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» με ποσό 

400.000,00€.

β) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί μια νέα πίστωση ως εξής: μεταφέρει μέσω 

Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον ΚΑ: 00.1322.024 Εσόδων ποσό 400.000,00€ 

και δημιουργεί ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 62.7132.002 με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και 

χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ).

Γ) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 16.000,00€ από τον ΚΑ: 

30.7333.007 35.6262.002 (χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ) με τίτλο «Συντήρηση αγροτικών 

δρόμων (2019)», λόγω της έκπτωσης στη δημοπρασία του έργου, και μεταφέρει το 

ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 32.949,28€ από τον 

ΚΑ:30.7321.005(χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα) με τίτλο «Διαμόρφωση, κατασκευή 

αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας», λόγω της έκπτωσης στη 

δημοπρασία του έργου, και μεταφέρει το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 

90.9111.001.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 3.900,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με 

ΚΑ:00.6722.001 και τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 

πληθυσμού», από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 21.900,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με 

ΚΑ:20.6641.002 και τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών 

μέσων», από Ίδια Έσοδα.

Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με 

ΚΑ:30.6463.001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», από Ίδια Έσοδα.



Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 11.950,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με 

ΚΑ:60.6041.003 και τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Κέντρου 

Κοινότητας  Δήμου Βέροιας», από Ίδια Έσοδα.

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 

35.6262.003 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών 

χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων», από Ίδια Έσοδα.

Επίσης, στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με τίτλο ΚΑ: 

30.7333.012 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων  και επικίνδυνων φθορών οδών, 

πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών Κοινοτήτων», από Ίδια 

Έσοδα.

ΙΑ) Στο σκέλος μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 

13.428,79€ και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 

1) ΚΑ:35.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ορισμένου 

χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)» και ποσό 1.856,00€ και 2) ΚΑ: 35.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου» και ποσό 451,56€, από Ίδια 

Έσοδα.

2) ΚΑ:30.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ορισμένου 

χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)» και ποσό 8.656,00€ και 2) ΚΑ: 30.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου» και ποσό 2.465,23€, από Ίδια 

Έσοδα.

ΙΒ) Στο σκέλος μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 

54.800,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 

-ΚΑ: 30.6117.006 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ04(Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων, Γωνίες ανακύκλωσης και ΣΜΑ)», με ποσό 6.200,00€, από Ίδια 

Έσοδα.

-ΚΑ: 30.6117.007 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ06(Αστική Αναζωογόνηση)», με 

ποσό 6.200,00€, από Ίδια Έσοδα.



-ΚΑ: 30.6117.008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ07(Αξιοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος των Δήμων)», με ποσό 6.200,00€, από Ίδια Έσοδα.

-ΚΑ: 30.6117.009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ08(Smart Cities)», με ποσό 

6.200,00€, από Ίδια Έσοδα.

-ΚΑ: 30.6117.010 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ10(Συντήρηση δημοτικών 

ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)», με ποσό 

6.200,00€, από Ίδια Έσοδα.

-ΚΑ: 30.6117.011 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου 

υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρότασης ΑΤ12(Ηλεκτροκίνηση)», με ποσό 

6.200,00€, από Ίδια Έσοδα.

-ΚΑ: 30.6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συγκρότηση φακέλου 

δημόσιας σύμβασης μελέτης φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα και αρδευτικού 

δικτύου περιοχής της Τ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Βέροιας», με ποσό 24.800,00€, από 

Ίδια Έσοδα.

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με 

ΚΑ:35.6692.001 και τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων», από Ίδια 

Έσοδα.

ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων αποδεσμεύει ποσό 82.298,12€ από τον ΚΑ: 

30.7412.008(χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα) με τίτλο «Μελέτη για την αντιμετώπιση 

κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας», λόγω έκπτωσης στη δημοπρασία του έργου, 

και μεταφέρει το ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001.

Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ


