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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 88/2021
Πεξίιεςε
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ
αλακφξθσζε (1ε) πξνυπνινγηζκνχ θαη ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2021
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρψξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρψξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 100/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απηή
εηζεγείηαη ζην Γ..:
Η) Σελ Αλακφξθσζε (1ε) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021, σο εμήο:
Α) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 221.900,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ.πξση.
22848/26-03-2021 απφθαζεο ΤΠΔ «Έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο ζπλνιηθνχ
πνζνχ 50.000.000,00€ πξνο θάιπςε εθηάθησλ θαη επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ ηελ εκθάληζε ηνπ COVID-19» θαη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ εληζρχεη ηελ πίζησζε ηνπ
ΚΑ:00.1211.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ γηα θάιπςε πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ΟΣΑ ιφγσ
COVID-19» κε πνζφ 221.900,00€ θαη ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη ην αλσηέξσ πνζφ ησλ
221.900,00€ ζην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ κε ΚΑ:90.9111.001, ην νπνίν θαη εληζρχεη.
Β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 95.576,74€ θαη εληζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:20.8111.001 κε ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
(ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 6.326,36€.
2) Σνλ ΚΑ:30.8111.001 κε ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
(ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 191,57€.
3) Σνλ ΚΑ:00.8117.001 κε ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 4.631,00€.
4) Σνλ ΚΑ:25.8117.001 κε ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 340,17€.
5) Σνλ ΚΑ:30.8117.001 κε ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 62.783,57€.
6) Σνλ ΚΑ:40.8117.001 κε ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 9.251,22€.
7) Σνλ ΚΑ:60.8117.001 κε ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 7.093,42€.
8) Σνλ ΚΑ:64.8122.001 κε ηίηιν «Έξγα ΠΟΔ» κε πνζφ 4.959,43€.
Γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 14.900,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:00.6737.010 θαη ηίηιν
«Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ην Γίθηπν Πφιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε (ΓΔΠΑΝ) γηα ηε ζχληαμε
κειέηεο», απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ αιιάδεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΚΑ:35.6262.002 απφ «Αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ θζνξψλ αξκνδηφηεηαο Γηεχζπλζεο Π.Κ.Π.Π» ζε «Αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ αλαγθψλ Γηεχζπλζεο Π.Κ.Π.Π».
Δ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 10.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ:00.6733.001 θαη ηίηιν «Καηαβνιή
ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο», απφ Ίδηα Έζνδα.
Σ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 9.287,22€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ:20.6641.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ», απφ Ίδηα Έζνδα.
Ε 1) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 1.455,70€ θαη εληζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:20.6063.001 κε ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε
πνζφ 800,38€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) Σνλ ΚΑ:25.6063.001 κε ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε
πνζφ 339,35€, απφ Ίδηα Έζνδα.
3) Σνλ ΚΑ:45.6063.001 κε ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε
πνζφ 21,97€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) Σνλ ΚΑ:50.6063.001 κε ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε
πνζφ 294,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 15.336,36€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:15.6063.001 θαη ηίηιν «Παξνρή
γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ», απφ Ίδηα Έζνδα.
Ζ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 12.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ:20.6322.001 θαη ηίηιν «Σέιε
θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ», απφ Ίδηα Έζνδα.
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Θ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 6.200,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:30.6117.014 θαη ηίηιν «Παξνρή
ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο ΑΣ14
(Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο κε ηίηιν "Διιάδα 1821–Διιάδα 2021")», απφ
Ίδηα Έζνδα.
Η) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 11.706,79€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:30.7334.013 θαη ηίηιν «πληήξεζε
θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέξνηαο», απφ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ-Υξεκαηηθφ
Τπφινηπν.
ΗΑ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 70.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:20.6263.001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ» κε
πνζφ 20.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) Σνλ ΚΑ:20.6671.001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ» κε πνζφ
50.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΒ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 59.520,00€ ζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
201.6/2020 ηνπ Γ.. Πξάζηλνπ Σακείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο γηα ηε ζχληαμε ρεδίσλ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.), κέζσ ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη:
α) ην ζθέινο ησλ Δζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1322.015 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ην ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο. ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο"» θαη πνζφ 59.520,00€.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ ΚΑ:90.9111.001
απφ ηνλ ΚΑ:00.1322.015 Δζφδσλ ην πνζφ ησλ 59.520,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε
κε ΚΑ:64.6117.001 θαη ηίηιν «ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο. Γήκνπ
Βέξνηαο» απφ ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ-ΤΠΔΚΑ.
ΗΓ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 19.600,00€ θαη εληζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:10.7134.004 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ» κε πνζφ
4.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) Σνλ ΚΑ:10.7134.006 κε ηίηιν «Αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε αδεηψλ ρξήζεο
πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ» κε πνζφ 14.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΓ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 9.000,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:02.00.6739.003 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο–Ππξνζβεζηηθήο–Γεκνζίσλ Γνκψλ Τγείαο απφ Γήκν
Βέξνηαο γηα θάιπςε εθηάθησλ ή/θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ (ζχκθσλα κε ηνπο λ.4368/2016 &
λ.4662/2020)» απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΔ) α) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ θαηαξγεί ηνπο παξαθάησ Κ.Α. θαη κεηαθέξεη ην ζπλνιηθφ
πνζφ ησλ 130.900,00€ (74.000,00€ + 7.300,00€ + 24.800,00€ + 24.800,00€) ζην Απνζεκαηηθφ
Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:30.7411.003 κε ηίηιν «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ
θηηξίσλ Γήκνπ Βέξνηαο» θαη πνζφ 74.000,00€.
2) Σνλ ΚΑ:30.6662.019 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Αινπκίληα-ηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Απ. Παχινπ» θαη πνζφ 7.300,00€.
3) Σνλ ΚΑ:30.6662.011 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο» θαη πνζφ
24.800,00€.
4) Σνλ ΚΑ:30.6662.012 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ-ΓνβξάΒεξγίλαο-Μαθεδνλίδνο» θαη πνζφ 24.800,00€.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 130.900,00€ (74.000,00€ + 7.300,00€ + 24.800,00€ + 24.800,00€) θαη δεκηνπξγεί ηζφπνζα
ηηο παξαθάησ λέεο πηζηψζεηο, σο εμήο:
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1) Σνλ ΚΑ:30.7411.005 κε ηίηιν «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ
θηηξίσλ Γήκνπ Βέξνηαο» θαη πνζφ 74.000,00€, απφ ΑΣΑ-πληήξεζε θαη Δπηζθεπή ρνιηθψλ
Κηηξίσλ.
2) Σνλ ΚΑ:30.6662.041 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Αινπκίληα-ηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Απ.Παχινπ» θαη πνζφ 7.300,00€, απφ Ίδηα
Έζνδα.
3) Σνλ ΚΑ:30.6662.042 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο» θαη πνζφ
24.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) Σνλ ΚΑ:30.6662.043 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ - Γνβξά
- Βεξγίλαο - Μαθεδνλίδνο» θαη πνζφ 24.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 62.436,80€ (5.000,00€ + 24.800,00€ + 7.836,80€ + 4.800,00€ + 10.000,00€ + 10.000,00€)
θαη δεκηνπξγεί ηζφπνζα ηηο παξαθάησ λέεο πηζηψζεηο, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:30.7411.003 κε ηίηιν «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ
θηηξίσλ Γήκνπ Βέξνηαο 2020» θαη πνζφ 5.000,00€, απφ ΑΣΑ-πληήξεζε θαη Δπηζθεπή
ρνιηθψλ Κηηξίσλ.
2) Σνλ ΚΑ:30.7135.011 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ ππξφζβεζεο 2020» θαη πνζφ
24.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
3) Σνλ ΚΑ:30.7135.019 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ
2020» θαη πνζφ 7.386,80€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) Σνλ ΚΑ:30.6662.019 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ Κιηκαηηζκνχ - Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ - Ππξφζβεζεο - Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα
ηε ζπληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο 2020» θαη πνζφ 4.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
5) Σνλ ΚΑ:30.6662.011 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε
ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο 2020» θαη πνζφ 10.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
6) Σνλ ΚΑ:30.6662.012 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε
ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο 2020» θαη πνζφ 10.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΣ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 20.000,00€ (4.000,00€ + 3.000,00€ + 3.000,00€ + 2.500,00€ + 2.500,00€ + 5.000,00€) θαη
εληζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:25.7135.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ» κε πνζφ 4.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) Σνλ ΚΑ:25.7135.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο» κε πνζφ 3.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
3) Σνλ ΚΑ:25.7135.003 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο» κε πνζφ 3.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) Σνλ ΚΑ:25.7336.001 κε ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Βεξγίλαο» κε
πνζφ 2.500,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
5) Σνλ ΚΑ:25.7336.002 κε ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο» κε
πνζφ 2.500,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
6) Σνλ ΚΑ:25.7336.003 κε ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Απ.Παχινπ» κε
πνζφ 5.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΕ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 210.400,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ.
205.2/2021 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη:
α) ην ζθέινο ησλ Δζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1322.026 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ην πξφγξακκα "Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ"Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 701 ζην Δξγνρψξη Γήκνπ Βέξνηαο» θαη πνζφ
210.400,00€.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ ΚΑ:90.9111.001
απφ ηνλ ΚΑ:00.1322.026 Δζφδσλ ην πνζφ ησλ 210.400,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε
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κε ΚΑ:64.7322.001 θαη ηίηιν «Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 701 ζην Δξγνρψξη Γήκνπ
Βέξνηαο» απφ ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ-ΤΠΔΚΑ.
γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 52.600,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:30.7322.001 θαη ηίηιν
«Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 701 ζην Δξγνρψξη Γήκνπ Βέξνηαο» απφ Ίδηα Έζνδα, γηα
ηελ θάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ κε πνζνζηφ 20% ζην έξγν.
ΗΖ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 8.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηνλ ΚΑ:20.7335.001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή
ινηπψλ ππαίζξησλ εγθαηαζηάζεσλ (αλειθπζηήξεο, ζεκαηνδφηεο, ζπληξηβάληα, κεγαθσληθέο
θιπ)», απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2021.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Σα ρξήκαηα έξρνληαη ιφγσ covid-19 γηα ελίζρπζε ξεπζηφηεηαο. Σν λα
πξνζπαζνχκε λα εληζρχζνπκε θσδηθνχο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θνξσλντφ είλαη νξζφ; ε
ζέκαηα πνπ ε Σερληθή Τπεξεζία ιέεη φηη δελ έγηλε εθ παξαδξνκήο βάδνπκε ρξήκαηα, ελψ δελ
έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θνξσλντφ. Μήπσο απηά ηα ρξήκαηα πξέπεη λα κπνπλ ζην Απνζεκαηηθφ
Κεθάιαην γηα λα κπνξεί ν Γήκνο λα αληηκεησπίζεη ηελ πζηέξεζε εζφδσλ απφ απηνχο πνπ δελ
κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ή απηά πνπ πξνρζέο ππνζρέζεθε ν Γήκαξρνο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηε
ζπλάληεζή ηνπο;
Βιέπνπκε Κ.Α. (π.ρ. γηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε) πνπ εληζρχνπκε θαηά 5.000€, ελψ
πξηλ έλα κήλα ςεθίζακε πξνυπνινγηζκφ. Σψξα αλαθαιχθζεθε ε λέα ππνρξέσζε θαη ηνλ
εληζρχνπκε; Πνιιέο απφ ηηο αλακνξθψζεηο δελ έρνπλ θακία απνιχησο έλλνηα.
Γήκαξρνο: ηελ επφκελε αλακφξθσζε, πνπ ζα είλαη κεγάιε, ζα ππάξρεη πξφλνηα ψζηε λα
θξαηεζνχλ ρξήκαηα γηα λα πιεξσζνχλ ηέηνηνπ είδνπο νθεηιέο.
Καλείο δελ καο απαγνξεχεη λα θάλνπκε απηφ πνπ θάλακε, είλαη θαζ’ φια λφκηκν, ζε θάζε
πεξίπησζε ζα θξνληίζνπκε ζηελ επφκελε αλακφξθσζε λα θξαηήζνπκε έλα πνζφ γηα ηέηνηνπ
είδνπο ππνρξεψζεηο
Μειηφπνπινο: ηελ Β΄παξάγξαθν ηεο αλακφξθσζεο εληζρχεηε ηνλ Κ.Α. 30.8117,001 κε
62.783,57€. Γηα πνηνλ ιφγν ην θάλεηε απηφ;
ηελ Γ΄παξάγξαθν, ηελ κειέηε δελ κπνξεί λα ηελ ζπληάμεη ε Σερληθή Τπεξεζία; Αλ φρη,
γηαηί δελ πξνηηκνχκε θάπνηνλ επηζηήκνλα απφ ηελ πφιε καο;
ηελ Δ΄παξάγξαθν, γηαηί ηα πνζά δελ θαηαβιήζεθαλ ζηνπο άπνξνπο δεκφηεο ζηελ ψξα
ηνπο; Σν ίδην ζα ξσηήζσ θαη γηα ηε Ε΄ παξάγξαθν.
ηελ ΗΑ΄ παξάγξαθν, ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο αθνξά πνιιά κεηαθνξηθά κέζα; Με ηφζα
ρξήκαηα κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε θαηλνχξηα νρήκαηα
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΛΑ κε 9.000€. Σν πνζφ απηφ ην δήηεζε
ε ΔΛΑ ή ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ αζηπλνκηθψλ; Γηα πνηνλ ιφγν δεηνχλ ηελ ελίζρπζή
ηνπο;
Αζιάλνγινπ: Σα ινηπά έμνδα αθνξνχλ πξνκήζεηεο θη ππεξεζίεο παξειζφλησλ εηψλ.
Γήκαξρνο: Ζ κειέηε γηα ηελ νπνία ξσηάηε ζα εθπνλεζεί απφ επαγγεικαηία ηεο πφιεο καο.
Απηφο είλαη ν πξψηνο πνπ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.
Ζ επηρνξήγεζε ηεο ΔΛΑ γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ησλ
αζηπλνκηθψλ θη αθνξά ηνλ ηκαηηζκφ ηνπο
Παπιίδεο: ηε ζπλεδξίαζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είρακε πξνηείλεη λα
κεησζνχλ θάπνηνη Κ.Α. θαη ηα ρξήκαηα λα πάλε ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην, γηα λα ζηεξηρζνχλ νη
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σφηε είραλ βγεη πνιιά «παπαγαιάθηα» πνπ έιεγαλ πσο δελ είλαη
δπλαηφλ ν Γήκνο λα ζηεξίμεη θιπ… Σειηθά ν ίδηνο ν Γήκαξρνο ηνπο δηέςεπζε κεηά ηε ζπλάληεζε
κε ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, φπνπ ππνζρέζεθε λα βνεζήζεη
Θεσξψ, επεηδή νη επνρέο είλαη δχζθνιεο θη επεηδή ν Γήκνο πξέπεη λα έρεη εληζρπκέλν
Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην, πξέπεη λα εμεηάζεη πάιη απηήλ ηελ πξνζπκία λα εληζρχζεη θσδηθνχο,
γηαηί απηφ ζεκαίλεη φηη είρακε ειιείςεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ «έβγαηλε». ΄
Θα πσ πάιη, κε απηήλ ηελ αθνξκή φηη ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ρξφλν δελ ζα βγαίλεη θαη ζα
δπζθνιεχεη, θαζψο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα είλαη ίδηα κε απηά πνπ επελδχνπκε.
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Δζείο κπνξεί λα θαηαζέζαηε πνιιά έξγα, αιιά εγψ ην ιέσ πάιη, θξαηήζηε κεγάιν
Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην, γηαηί δχζθνια ζα κπνξέζεηε λα είζηε ζπλεπείο κε ηελ ίδηα ζπκκεηνρή
ζηα έξγα. Ο θφζκνο δελ έρεη ηελ επρέξεηα λα ζαο πιεξψζεη, εζείο εδψ είπαηε φηη ε αγξνηηθή
παξαγσγή έρεη ππνζηεί κεγάιεο δεκηέο, νη επαγγεικαηίεο δελ ιεηηνπξγνχλ αθφκε θη φηαλ
ιεηηνπξγήζνπλ ζα ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθά κέηξα, ν ηνπξηζκφο φηαλ μεθηλήζεη ζα είλαη κεησκέλνο.
Θεσξψ φηη δελ ρξεηάδνληαλ απηέο νη αλακνξθψζεηο ηφζν ζχληνκα θαη άκεζα, εθηφο αλ
γλσξίδακε απφ πην λσξίο φηη έπξεπε λα γίλνπλ.
Θα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν γηα ηηο Β, Δ, Σ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΔ, ΗΣ θαη ΗΖ παξαγξάθνπο ηεο
αλακφξθσζεο.
Μαξθνχιεο: Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηζήγεζε, ε απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ αθνξά
επηρνξήγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Γήκσλ θαη γίλεηαη κε αθνξκή ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνξσλντφ.
Πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, δελ είλαη δψξν ηεο Δ.Δ. Δίλαη ρξήκαηα πνπ
νθείινπκε λα ηα δηαρεηξηζηνχκε κε ζχλεζε, φπσο δηαρεηξηδφκαζηε ρξήκαηα αλ είρακε δηθφ καο
πνξηνθφιη. Θα ήηαλ παξαινγηζκφο αλ ιέγακε φηη δελ κπνξνχκε λα απνδερηνχκε απηφ ην πνζφ
Ζ γεληθφηεξε πξαθηηθή θη επεηδή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαδείμακε ηηο
αδπλακίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ, ζεσξνχκε φηη καο δίλεη ην δηθαίσκα,
φρη απφ αξλεηηζκφ, αιιά απφ ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ, λα πνχκε φηη δελ ζα ζπκκεηέρνπκε ζε
απηήλ ηε δηαδηθαζία, ζα απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία εηζάρζεθε ν πξνυπνινγηζκφο θαη παξά ην γεγνλφο φηη εηζάρζεθε
αξγά, καο δίλνπλ ην δηθαίσκα, κε κηα ζπλέπεηα πνπ επηδεηθλχνπκε απέλαληη ζηνπο δεκφηεο.
Θεσξψ αδηαλφεην λα πεξηκέλνπκε λα πιεξσζνχλ ηα γάιαηα, λα πεξηκέλνπκε ηελ
επηδφηεζε.
Απηέο είλαη επηζεκάλζεηο ζε ζρέζε κε ην ζρέδην ηεο εηζήγεζεο φπσο ήξζε ζην Γ..
Θα απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο απηνχ
Μειηφπνπινο: Ωο Λατθή πζπείξσζε αξρίζακε λα δπζθνιεπφκαζηε λα
παξαθνινπζήζνπκε ηηο ζπλερφκελεο αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Μηιάκε γηα δεθανθηψ παξαγξάθνπο αλακφξθσζεο γηα πελήληα Κ.Α. ζε κηα εηζήγεζε.
Γε κπνξνχκε φιε ηελ αλακφξθσζε λα ηελ αληηκεησπίζνπκε κε έλαλ θνηλφ ηξφπν.
Θα ςεθίζνπκε ππέξ γηα ηελ Α παξάγξαθν, γηα ηηο α θαη β πεξηπηψζεηο ηεο Β παξαγξάθνπ,
θαη γηα ηηο Γ, Δ, Σ, Ζ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ (κε ελζηάζεηο ιφγσ ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε
απφ ηελ θπβέξλεζε θη αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΛΑ, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο απφ ηνπο
ΟΣΑ, γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη
φηη έρνπλ αθήζεη αζηπλνκηθνχο ρσξίο ηκαηηζκφ), ΗΔ, ΗΕ, θαη ΗΖ παξαγξάθνπο ηεο αλακφξθσζεο.
Γηα ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Κ.Θενδσξίδεο: Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε
αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο.
Βέβαηα θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμεηδηθεχνληαη νη δαπάλεο. Δδψ έρνπκε ην
θαηλφκελν λα κελ εμεηδηθεχνληαη αθφκε θαη ζηελ αλακφξθσζή ηνπ θη απηή ε αλακφξθσζε καο
δείρλεη φηη γηα κηα αθφκε θνξά αλακνξθψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ δίρσο λα ιακβάλεηε ππφςηλ
ζαο απηφλ πνπ ςεθίζαηε πξηλ απφ έλα κήλα
Δπίζεο, παξφηη ηνλ θέξαηε πνιχ αξγά δελ ιάβαηε ππφςηλ ζαο πξνγελέζηεξα νηθνλνκηθά
δεδνκέλα. Έηζη, δελ δίλεηε ηελ επθαηξία ζε εκάο λα ζηεξίμνπκε ζνβαξέο επηινγέο ηνπ Γήκνπ, καο
βγάδεηε έμσ απφ ηελ ινγηθή θαηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Καηαξρήλ θάζε κήλα έπξεπε λα ππάξρεη κεληαίν δειηίν εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γελ γλσξίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή πσο θηλείηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Απηφ καο θέξλεη ζε δχζθνιε πνιηηηθή ζέζε γηαηί πνιχ απιά ε ππνζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ
καο έρεη νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε ηνπ λα αθνινπζνχκε ηα γεγνλφηα.
Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία πξνζδηνξίδεη κέρξη 5% ην Απνζεκαηηθφ
Κεθάιαην επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ. Δξρφκαζηε ζην πξψην ηεηαξηεκφξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
λα εμαλεκίζνπκε ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην
Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη εκείο δελ κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε, ηελ απφιπηε επζχλε ηελ
έρεηε εζείο.

ΑΔΑ: 69ΡΘΩ9Ο-ΧΦΧ
Θα απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Αζιάλνγινπ: Ναη, έρνπκε ρακειφ Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην, αιιά έρνπκε λα
παξνπζηάζνπκε έλα κεγάιν ηερληθφ πξφγξακκα. Δπίζεο, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο έρνπκε έλα
κεγάιν ηακείν πνπ κεηαθξάζηεθε ζε ηερληθά έξγα.
ε ιίγν, κε ηε δεκνπξάηεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ην
Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ζα απμεζεί.
Μπνξνχκε λα θάλνπκε κεξηθέο αλακνξθψζεηο αιιά ην φηη ςάρλνπκε ην κεγαιεπήβνιν
είλαη ζίγνπξν.
Ζ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ είλαη κηθξφηεξεο δεκνπξαζίεο, επνκέλσο ρξήκαηα
ζα πεξηζζέςνπλ. Μελ αλεζπρείηε, ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ζα παξακείλεη σο έρεη.
ε έλαλ πξνυπνινγηζκφ 54.000.000€ ηα 95.000€ πνπ δηέθπγαλ, πνπ εκείο απφ ηελ αξρή
βάιακε ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο φκσο παξνπζηάδνληαη. Φαληαζηείηε φηη
έρνπκε 4.000.000€ έμνδα/κήλα. Σα 95.000€ είλαη ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ. Κάζε κέξα πνπ πεξλά
έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ δεκηνπξγείηαη. Παιηφηεξα ππέγξαθα ηελ αηνκηθή κνπ πεξηνπζία
θάζε κέξα.
Κε Θενδσξίδε ππεξεηήζαηε ζην Λεμηαξρείν, αλ ππεξεηνχζαηε ζηελ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ζα ζαο έιεγα ηη γίλεηαη. Έρνπκε ζπλερψο απνρσξήζεηο, θαλείο δελ ζέιεη λα κείλεη ζηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θη ε θξηηηθή είλαη ζθιεξή ζε απηνχο πνπ θαη’ εκέ δνπιεχνπλ ζθιεξφηεξα
απφ φινπο.
Σελ θξηηηθή ηε δέρνκαη θαη ζα ηελ παιέςσ, ζα κάζσ θη εγψ απφ πξνυπνινγηζκφ, ζην
ηέινο ζα ηνλ ζπληάμσ εγψ.
Κ.Θενδσξίδεο: Όκσο δελ είλαη ηπραίν φηη φινη ζέινπλ λα θχγνπλ… Θέισ λα εξγάδνληαη
ζε θαζεζηψο αζθάιεηαο
Αζιάλνγινπ: (Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε ιφγσ ηαπηφρξνλεο νκηιίαο κε ηνλ δεκνηηθφ
ζχκβνπιν Κ.Θενδσξίδε) Καη ην άιιν, ηα 70.000€ πνπ είλαη βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ κπνξνχζακε
λα ην πξνβιέςνπκε; Ση έρεη κείλεη; Ζ παξνρή γάιαηνο ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, θάπνηα
πξάγκαηα δηεπθξηλίζηεθαλ ηψξα.
Να κελ αζρνιεζνχκε κε ηνλ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» θαη ην «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ»; Να κελ
ππνβάινπκε κειέηε;
Κε Θενδσξίδε κεξηθά πξάγκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, εγψ δελ είκαη κέληηνπκ,
νχηε θαη θάπνηνο ππάιιεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Οη αλάγθεο πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά,
θαζεκεξηλά ππάξρνπλ αλάγθεο ηεο ηάμεο ησλ 200-300.000€, ηα ρξήκαηα έξρνληαη θαη θεχγνπλ,
έρνπκε λα θάλνπκε κε 54.000.000€, δείηε κφλν ηη αληηζηνηρεί ζε θαζεκεξηλή βάζε
Παπιίδεο: Ο αληηδήκαξρνο έρεη πξνζσπηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνπ Γήκνπ, δελ είλαη δχζθνιν λα καο ελεκεξψλεη θη εκάο, φπσο ππνρξενχηαη απφ ηνλ λφκν, γηα λα
ιακβάλνπκε γλψζε θη εκείο. Γελ ζέισ λα πηζηεχσ φηη δελ ελεκεξψλεηαη ν αληηδήκαξρνο. Σν
θάλνπλ φινη νη Γήκνπ, ην ιέεη θη ν λφκνο, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηθαινχκαζηε ηέηνηα πξάγκαηα.
Αλ ζπκάκαη θαιά, ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην είρε θηάζεη ηα 94.000€. Δκείο δελ ζέινπκε
λα θηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, δηαηππψλνπκε ηελ πνιηηηθή καο άπνςε πσο πξέπεη λα εληζρπζεί
ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην
Αζιάλνγινπ: Σα πξνεγνχκελα έηε 95.000€ θαη δελ πξνιάβακε λα πιεξψζνπκε κέρξη ηηο
31/12, πξνβιέςακε λα ηα πιεξψζνπκε
Παπιίδεο: Απφ ηα 54.000.000€ ηα 18.000.000€ είλαη ιεηηνπξγηθά έμνδα.
Πάκε λα κηιήζνπκε γηα ηα ηερληθά έξγα. Σα έξγα δελ έξρνληαη θάζε κήλα, έξρνληαη ζηελ
ψξα ηνπο θη είλαη απμεκέλα ηα πνζά. Δκείο κηιάκε γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο θαη γηα ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, φπνπ ε θπβέξλεζε καο έζηεηιε πεξίπνπ 220.000€.
Θέιεηε λα καο πείηε φηη αλ ε θπβέξλεζε δελ έζηειλε ηα 220.000€ ζα θάλαηε αλακφξθσζε.
Απηά πνπ επηθαιείζηε φηη ηψξα ήξζαλ ζα ηα πιεξψλαηε απφ ίδηα έζνδα;
Αζιάλνγινπ: Οη εξγαδφκελνη είλαη λα πιεξσζνχλ κέρξη ηηο 31/12, βξήθακε ηψξα ηελ
επθαηξία, ηη λα θάλνπκε;
Παπιίδεο: Δδψ δελ κηινχκε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, εδψ βιέπνπκε κηθξά πνζά. Σα
220.000€ ή ηα έρεηο ή δελ ηα έρεηο αλάγθε. Πξνθαλψο γηα λα θάλεηε αλακφξθσζε κφιηο ήξζαλ ηα
έρεηε αλάγθε, κελ επηθαιείζηε άιια πξάγκαηα

ΑΔΑ: 69ΡΘΩ9Ο-ΧΦΧ
Αζιάλνγινπ: Πξνθαλψο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΛΑ ζα πήγαηλε γηα αξγφηεξα
Παπιίδεο: Σν ζέκα καο είλαη ηα 9.000€; Κη εγψ έρσ δψζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα
ΑΣΗΚΑ ΚΣΔΛ, απηφ ηη ζεκαίλεη;
Μαξθνχιεο: Ο αληηδήκαξρνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα φηη δελ είλαη κάληεο θαη
δελ θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζθαίξαο, αιιά ε πξαθηηθή απηφ δείρλεη.
Σν γεγνλφο φηη έξρεηαη ζήκεξα ν αληηδήκαξρνο θη νκνινγεί φηη δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ
ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε, απηφ πνηνλ πξέπεη λα απαζρνιεί;
Μηιά γηα έιεπζε ρξεκάησλ απφ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνεγνπκέλσο είπακε
γηα ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θη έρεη ηφζε βεβαηφηεηα γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ
δεδνκέλσλ; Δδψ καο απνδεηθλχεη πσο κάιινλ ηε ζθαίξα ρξεζηκνπνηεί. Γελ κπνξεί λα εμεγεζεί
δηαθνξεηηθά φηη αζθεί κηα θνκπνγηαλλίηηθε πνιηηηθή; Ση άιιν κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε;
Δκείο αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη δπζθνιία, αιιά εκείο είκαζηε εδψ γηα λα ειέγρνπκε.
Σν δήηεκα είλαη φηη πξέπεη λα αληηιεθζείηε θη εζείο φηη ππάξρεη δπζθνιία θαη λα κηιήζεηε
εηιηθξηλά ζε εκάο θαη ηνπο πνιίηεο.
Αζιάλνγινπ: Πξαγκαηηθφο θνκπνγηαλλίηεο είζηε εζείο…
Μαξθνχιεο: Δκείο είκαζηε εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο; Μεηξήζηε κφλν πφζεο αλακνξθψζεηο
θάλεηε θάζε ρξφλν…
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ ηαπηφρξνλα)
Μαξθνχιεο: Απιά απαηηνχκε έλαλ ζεβαζκφ…
Αζιάλνγινπ: Σνλ θνκπνγηαλλίηε ηνλ έθξηλε ν θφζκνο θ.Μαξθνχιε…
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ ηαπηφρξνλα)
Γήκαξρνο: Σα 220.000€ αλ δελ ηα βάδακε ζε απηήλ ηελ αλακφξθσζε, ζα ηα βάδακε ζηελ
επφκελε. Γελ είλαη απηφ ην δφξη καο. Γελ ζα είρακε πξφβιεκα ζηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ζα ππήξραλ θάπνηνη Κ.Α. πνπ ζα ηνπο αθήλακε γηα αξγφηεξα.
Γελ ζα έρνπκε πξφβιεκα, πεξηκέλεηε θαη ζα ην δείηε, εηδηθά ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην.
ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ζα θάλνπκε κηα κεγάιε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο δελ έγηλε κε δεδνκέλα ηεο 31/12/2020, αιιά
κε πξνγελέζηεξα, ππάξρνπλ επηπιένλ ρξήκαηα πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζή καο. Θα θξνληίζνπκε
απφ εθείλα ηα ρξήκαηα λα εληζρχζνπκε ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην
Βεβαίσο θαη ζα ρξεηαζηνχκε ρξήκαηα γηα έξγα φπνπ ππάξρεη δηθή καο ρξεκαηνδφηεζε,
π.ρ. ζήκεξα έρνπκε ην έξγν γηα ην Δξγνρψξη, φπνπ ε δηθή καο ρξεκαηνδφηεζε είλαη 52.000€, ηα
νπνία ζα ηα πάξνπκε φηαλ δεκνπξαηεζεί θαη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ζα
επηζηξέςνπλ θη άιια ρξήκαηα απφ έξγα φηαλ ππνγξαθνχλ νη ζπκβάζεηο. Μελ ζηελνρσξηέζηε γηα
ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην, ζα ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα φηη ρξεηαζηνχκε.
Παπιίδεο: Αθνχ έγηλε κε πξνγελέζηεξα δεδνκέλα, γηαηί δελ βάιαηε εθείλα ηα ρξήκαηα
ζηε ζεκεξηλή αλακφξθσζε;
Γήκαξρνο: Πξνο ην παξφλ δελ είλαη έηνηκε ε ππεξεζία, ζε δπν εβδνκάδεο ζα είλαη έηνηκε
θαη ζα ηα βάινπκε.
Κ.Θενδσξίδεο: Καηαιαβαίλσ ηελ αγσλία ηνπ θ.Αζιάλνγινπ…
Αζιάλνγινπ: Γελ θαηαιαβαίλεηε, έρεηε έλα ελνξρεζηξσκέλν πξάγκα. Απηφ δελ έπξεπε
θαλέλαο λα ην αγγίδεη. Θα έπξεπε λα κηιάηε πνιηηηθά γηα λα γίλεη έλα έξγν ή φρη…
Έηζη έπξεπε λα κηιάηε θη φρη λα ςάρλεηε ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην… Απηφ είλαη
πνιηηηθή; Απηφ παξάγνπκε;
Παπιίδεο: Παξάγεηε εζείο πνιηηηθή κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα θέξλεηε;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ ηαπηφρξνλα)
Κ.Θενδσξίδεο: Καηαιαβαίλσ ηελ αγσλία ηνπ θ.Αζιάλνγινπ παξά ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ.
Αζιάλνγινπ: Απηφ είλαη πνιηηηθή;
Κ.Θενδσξίδεο: Δίλαη πνιηηηθή λα κε δηαθφπηεηο ζπλέρεηα;
Όηαλ αλαθέξζεθα ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, δελ αλαθέξζεθα ηπραία, φκσο θαλείο απφ ηε
Γεκνηηθή Αξρή δελ κπήθε ζηνλ θφπν λα επηθνηλσλήζεη καδί καο θαη λα καο ελεκεξψζεη.
ήκεξα ην ηκήκα ινγηζηεξίνπ έρεη βνπιηάμεη απφ ηα ηηκνιφγηα. Οη εξγαδφκελνη δελ
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην βάξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο, απηφ ιέεη θη ν αληηδήκαξρνο.

ΑΔΑ: 69ΡΘΩ9Ο-ΧΦΧ
Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ δελ βξίζθεηαη εθεί πνπ ζα έπξεπε λα
είλαη, δελ είλαη ζηξαβφο ν γηαιφο, ζηξαβά αξκελίδνπκε
Όηαλ θέξλεηε πξνυπνινγηζκφ ρσξίο λα αηηηνινγείηε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαη ηνλ
θέξλεηε ζηα ηέιε Μαξηίνπ ιέγνληαο φηη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα δελ είλαη απφ ηηο 31/12/2020;
Ση πξέπεη λα πνχκε εκείο θαη πψο λα ζπκθσλήζνπκε; Πσο είλαη δπλαηφλ φηαλ
ηνπνζεηνχκαη λα αθνχσ αληίινγν απηνχ ηνπ επηπέδνπ; Να θαηεγνξνχληαη δεκνζηνγξάθνη θαη
πνιίηεο θαη λα ζηήλνληαη ζηα δηθαζηήξηα;
Δζείο δεκηνπξγείηε απηήλ ηελ εηθφλα θη απηήλ ηελ θαηάζηαζε.
εβαζηείηε επηηέινπο ηνλ ζεζκφ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Σέινο ζηηο εηξσλείεο θαη ζηηο επηζέζεηο. Πιεξψλνπκε θη έρνπκε απαηηήζεηο.
Πιεξψλνπκε 17.500€/κήλα γηα έμνδα παξάζηαζεο Γεκάξρνπ θη αληηδεκάξρσλ
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ο.Δ.;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Π.Μνπρηάξε, Κ.Σξνρφπνπινο
απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο.
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη …
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. ςήθηζαλ ηξηάληα πέληε (35) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ.
Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ.Κνξσλάο, Α.Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο, Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο γηα ηηο Β, Δ, Σ, Θ, Η,
ΗΑ, ΗΔ, ΗΣ θαη ΗΖ παξαγξάθνπο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο γηα ηηο 3,
4, 5, 6, 7, 8 πεξηπηψζεηο ηεο Β παξαγξάθνπ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηηο Γ,
Ε, Θ, ΗΣ παξαγξάθνπο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σελ ππ’ αξηζ. 100/2021 απφθαζε ηεο Ο.Δ.
2.- Σελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2021, γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε αλεπαξθψλ πηζηψζεσλ
3.- Όηη δελ έρεη θαηαηεζεί ελαιιαθηηθή πξφηαζε απφ ηηο παξαηάμεηο ή ζπκβνχινπο (παξ. 8&9, αξ.
77 ηνπ λ.4172/13 θαη παξ. IV ηεο αξηζ. 108/72349/16-10-19 εγθπθιίνπ ΤΠΔ)
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ησλ άξζξσλ 161 θαη
207 ηνπ λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 185/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 89/2011, σο θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ απφ 17/5-15/6/59 Β.Γ. «πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ».
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Η) Σελ Αλακφξθσζε (1ε) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021, σο εμήο:
Α) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 221.900,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ.πξση.
22848/26-03-2021 απφθαζεο ΤΠΔ «Έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο ζπλνιηθνχ
πνζνχ 50.000.000,00€ πξνο θάιπςε εθηάθησλ θαη επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ ηελ εκθάληζε ηνπ COVID-19» θαη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ εληζρχεη ηελ πίζησζε κε
ΚΑ:00.1211.001 θαη ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ γηα θάιπςε πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ΟΣΑ ιφγσ
COVID-19» κε πνζφ 221.900,00€. ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη πνζφ 221.900,00€ ζην
Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ (ΚΑ:90.9111.001), ην νπνίν θαη εληζρχεη.
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Β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 95.576,74€ θαη εληζρχεη ηηο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:
1) 20.8111.001 θαη ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ)Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 6.326,36€.
2) 30.8111.001 θαη ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ)Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 191,57€.
3) 00.8117.001 θαη ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 4.631,00€.
4) 25.8117.001 θαη ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 340,17€.
5) 30.8117.001 θαη ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 62.783,57€.
6) 40.8117.001 θαη ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 9.251,22€.
7) 60.8117.001 θαη ηίηιν «Λνηπά Έμνδα» κε πνζφ 7.093,42€.
8) 64.8122.001 θαη ηίηιν «Έξγα ΠΟΔ» κε πνζφ 4.959,43€.
Γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 14.900,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:00.6737.010 θαη ηίηιν
«Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ην Γίθηπν Πφιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε (ΓΔΠΑΝ) γηα ηε ζχληαμε
κειέηεο», απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ αιιάδεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΚΑ:35.6262.002 απφ «Αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ θζνξψλ αξκνδηφηεηαο Γηεχζπλζεο Π.Κ.Π.Π» ζε «Αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ αλαγθψλ Γηεχζπλζεο Π.Κ.Π.Π».
Δ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 10.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ:00.6733.001 θαη ηίηιν «Καηαβνιή
ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο», απφ Ίδηα Έζνδα.
Σ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 9.287,22€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ:20.6641.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ», απφ Ίδηα Έζνδα.
Ε) α) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην
(ΚΑ:90.9111.001) πνζφ 1.455,70€ θαη εληζρχεη ηηο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:
1) 20.6063.001 θαη ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε πνζφ
800,38€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) 25.6063.001 θαη ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε πνζφ
339,35€, απφ Ίδηα Έζνδα.
3) 45.6063.001 θαη ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε πνζφ
21,97€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) 50.6063.001 θαη ηίηιν «Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ» κε πνζφ
294,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 15.336,36€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:15.6063.001 θαη ηίηιν «Παξνρή
γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ», απφ Ίδηα Έζνδα.
Ζ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 12.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ:20.6322.001 θαη ηίηιν «Σέιε
θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ», απφ Ίδηα Έζνδα.
Θ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 6.200,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:30.6117.014 θαη ηίηιν «Παξνρή
ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο ΑΣ14
(Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο κε ηίηιν "Διιάδα 1821–Διιάδα 2021")», απφ
Ίδηα Έζνδα.
Η) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 11.706,79€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:30.7334.013 θαη ηίηιν «πληήξεζε
θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέξνηαο», απφ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ-Υξεκαηηθφ
Τπφινηπν.
ΗΑ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 70.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηηο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:
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3) 20.6263.001 θαη ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ» κε πνζφ
20.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) 20.6671.001 θαη ηίηιν «Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ» κε πνζφ 50.000,00€, απφ
Ίδηα Έζνδα.
ΗΒ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 59.520,00€ ζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
201.6/2020 ηνπ Γ.. Πξάζηλνπ Σακείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο γηα ηε ζχληαμε ρεδίσλ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.), κέζσ ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη:
α) ην ζθέινο ησλ Δζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1322.015 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ην ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο. ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο"» κε πνζφ 59.520,00€.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ (ΚΑ:90.9111.001)
απφ ηνλ ΚΑ:00.1322.015 Δζφδσλ ην πνζφ ησλ 59.520,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε
κε ΚΑ:64.6117.001 θαη ηίηιν «ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο. Γήκνπ
Βέξνηαο» απφ ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ-ΤΠΔΚΑ.
ΗΓ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 19.600,00€ θαη εληζρχεη ηηο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:
1) 10.7134.004 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ» κε πνζφ 4.800,00€, απφ
Ίδηα Έζνδα.
2) 10.7134.006 θαη ηίηιν «Αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε αδεηψλ ρξήζεο πθηζηάκελσλ
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ» κε πνζφ 14.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΓ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 9.000,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:02.00.6739.003 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο–Ππξνζβεζηηθήο–Γεκνζίσλ Γνκψλ Τγείαο απφ Γήκν
Βέξνηαο γηα θάιπςε εθηάθησλ ή/θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ (ζχκθσλα κε ηνπο λ.4368/2016 &
λ.4662/2020)» απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΔ) α) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ θαηαξγεί ηνπο παξαθάησ Κ.Α. θαη κεηαθέξεη ην ζπλνιηθφ
πνζφ ησλ 130.900,00€ (74.000,00€ + 7.300,00€ + 24.800,00€ + 24.800,00€) ζην Απνζεκαηηθφ
Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001) σο εμήο:
1) Σνλ ΚΑ:30.7411.003 κε ηίηιν «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ
θηηξίσλ Γήκνπ Βέξνηαο» πνζφ 74.000,00€.
2) Σνλ ΚΑ:30.6662.019 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Αινπκίληα-ηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Απ. Παχινπ» πνζφ 7.300,00€.
3) Σνλ ΚΑ:30.6662.011 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο» πνζφ
24.800,00€.
4) Σνλ ΚΑ:30.6662.012 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ-ΓνβξάΒεξγίλαο-Μαθεδνλίδνο» πνζφ 24.800,00€.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 130.900,00€ θαη δεκηνπξγεί λέεο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:
1) 30.7411.005 θαη ηίηιν «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ
Γήκνπ Βέξνηαο» κε πνζφ 74.000,00€, απφ ΑΣΑ-πληήξεζε θαη Δπηζθεπή ρνιηθψλ Κηηξίσλ.
2) 30.6662.041 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα Αινπκίληα-ηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε
ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Απ.Παχινπ» κε πνζφ 7.300,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
3) 30.6662.042 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο» κε πνζφ
24.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) 30.6662.043 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ-Τιηθψλ θεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ - Γνβξά
- Βεξγίλαο - Μαθεδνλίδνο» κε πνζφ 24.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 62.436,80€ θαη δεκηνπξγεί λέεο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:

ΑΔΑ: 69ΡΘΩ9Ο-ΧΦΧ
1) 30.7411.003 θαη ηίηιν «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ
Γήκνπ Βέξνηαο 2020» κε πνζφ 5.000,00€, απφ ΑΣΑ-πληήξεζε θαη Δπηζθεπή ρνιηθψλ
Κηηξίσλ.
2) 30.7135.011 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ ππξφζβεζεο 2020» κε πνζφ 24.800,00€, απφ
Ίδηα Έζνδα.
3) 30.7135.019 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 2020» κε
πνζφ 7.386,80€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) 30.6662.019 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ - Κιηκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ - Ππξφζβεζεο - Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε
δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο 2020» κε πνζφ 4.800,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
5) 30.6662.011 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα ηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο 2020» κε πνζφ 10.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
6) 30.6662.012 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ
θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο 2020» κε πνζφ 10.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΣ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 20.000,00€ θαη εληζρχεη ηηο πηζηψζεηο κε Κ.Α.:
1) 25.7135.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ
Γ.Δ. Απ.Παχινπ» κε πνζφ 4.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
2) 25.7135.002 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ
Γ.Δ. Βεξγίλαο» κε πνζφ 3.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
3) 25.7135.003 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ
Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο» κε πνζφ 3.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
4) 25.7336.001 θαη ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Βεξγίλαο» κε πνζφ
2.500,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
5) 25.7336.002 θαη ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο» κε πνζφ
2.500,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
6) 25.7336.003 θαη ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Απ.Παχινπ» κε πνζφ
5.000,00€, απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΕ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 210.400,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ.
205.2/2021 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη:
α) ην ζθέινο ησλ Δζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1322.026 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ην πξφγξακκα "Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ"Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 701 ζην Δξγνρψξη Γήκνπ Βέξνηαο» θαη πνζφ
210.400,00€.
β) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ (ΚΑ:90.9111.001)
απφ ηνλ ΚΑ:00.1322.026 Δζφδσλ ην πνζφ ησλ 210.400,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε
κε ΚΑ:64.7322.001 θαη ηίηιν «Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 701 ζην Δξγνρψξη Γήκνπ
Βέξνηαο» απφ ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ-ΤΠΔΚΑ.
γ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 52.600,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ:30.7322.001 θαη ηίηιν
«Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 701 ζην Δξγνρψξη Γήκνπ Βέξνηαο» απφ Ίδηα Έζνδα, γηα
ηελ θάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ κε πνζνζηφ 20% ζην έξγν.
ΗΖ) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 8.000,00€ θαη εληζρχεη ηζφπνζα ηνλ ΚΑ:20.7335.001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή
ινηπψλ ππαίζξησλ εγθαηαζηάζεσλ (αλειθπζηήξεο, ζεκαηνδφηεο, ζπληξηβάληα, κεγαθσληθέο
θιπ)», απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021.

ΑΔΑ: 69ΡΘΩ9Ο-ΧΦΧ
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Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 23-4-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

