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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 184/2020
Πεξίιεςε
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ
αλακόξθσζε (8ε) πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ
πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 212/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απηή
εηζεγείηαη ζην Γ..:
Η) Σελ Αλακόξθσζε (8ε) ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, σο εμήο:
Α) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 40.000,00€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα θαηά 10.000,00€ ηηο πηζηώζεηο κε ΚΑ: 1)ΚΑ:30.6662.009
θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.
Βέξνηαο» θαηά 10.000,00€, 2) ΚΑ: 30.6662.011 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα ζηδεξηθώλ γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» θαηά 10.000,00€, 3) ΚΑ:
30.6662.010 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα μπινπξγηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ
θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» θαηά 10.000,00€, θαη 4) ΚΑ: 30.6662.012 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» θαηά
10.000,00€, από Ίδηα Έζνδα.
Β) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 4.000,00€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 45.6693.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
βηνέλδπκνπ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ Βέξνηαο» από Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 5.000,00€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 64.7326.001 θαη ηίηιν «Καηαζθεπή
αξδεπηηθώλ ππνδνκώλ νηθηζκνύ Υαξάδξαο» από Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 6.000,00€ θαη δεκηνπξγεί ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 30.7321.026 θαη ηίηιν «Τπεξεζία
γηα ηελ ζπληήξεζε-επηζθεπή ζηέγεο ηνπ θηεξίνπ αξάθνγινπ» από Ίδηα Έζνδα.
Δ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 34.631,25€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 40.7413.008 θαη ηίηιν «Καζνξηζκόο
Οξηνγξακκήο Ρέκαηνο πνπ Γηέξρεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 52δ θαη 38γ Πόιεο Βέξνηαο» από Ίδηα
Έζνδα.
Ε) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 7.000,00€ θαη δεκηνπξγεί ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 35.6233.003 θαη ηίηιν «Μίζζσζε
γεξαλνθόξνπ νρήκαηνο γηα θνπή επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο Γ.Δ.
Βεξγίλαο» από Ίδηα Έζνδα.
Ζ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζό 17.994,43€ (80,00€+17.914,43€) θαη εληζρύεη ηηο πηζηώζεηο κε ΚΑ: 20.8111.001 θαη ηίηιν
«Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ»
(80,00) θαη ΚΑ: 20.8122.001 θαη ηίηιν «Πιεξσκέο επελδπηηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ)-Έξγα»
(17.914,43€) από Ίδηα Έζνδα.
Θ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνύ 6.705,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ. 88680/13-122019 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ηνλ ΚΑ
Δζόδσλ: ΚΑ 00.1322.005 κέζσ Απνζεκαηηθνύ ΚΑ:90.9111.001 πνζό 6.705,00€ θαη εληζρύεη
ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 00.6739.004 θαη ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ γηα ηελ Οηθνλνκηθή
ελίζρπζε κε ζθνπό ηελ θάιπςε δαπαλώλ άκεζσλ βηνηηθώλ αλαγθώλ θαη αληθ/ζεο νηθνζπζθεπώλ
ησλ πιεγέλησλ ηεο ζενκελίαο ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2019».
Η) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνύ 68.000,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ. 26258/28-042020 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
2020 ζην ζθέινο ησλ Δζόδσλ κε: α) ΚΑ:00.1214.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ γηα
ππξνπξζηαζία πνπ πξννξίδνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο» πνζνύ 42.000,00€ θαη β)
ΚΑ:00.1313.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» πνζνύ
26.000,00€. Αληίζηνηρεο ρξεώζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί ζην ζθέινο ησλ Δμόδσλ ζην πξνϋπνινγηζκό
ηνπ 2020, ζπλόινπ 68.000,00€, ζηνπο εμήο ΚΑ Δμόδσλ: 1) ΚΑ:20.7336.001 θαη ηίηιν «Κάιπςε
δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» πνζνύ 20.000,00€, 2) ΚΑ: 20.6699.002 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ θαη αλαισζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο» πνζνύ 6.000,00€, 3) ΚΑ:
20.6041.002 θαη ηίηιν «Απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο»
πνζνύ 33.500,00€ θαη 4) ΚΑ: 20.6054.002 θαη ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εξγαηώλ
ππξ/ζηαζηαο» πνζνύ 8.500,00€.
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Κ) ην ζθέινο ησλ Δμόδσλ γίλεηαη αιιαγή ηνπ ΚΑ : 02.40.6117.001 κε ηίηιν «Τπεξεζία
ππνζηήξημεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο ζρεδίνπ πόιεο Βέξνηαο
ζηελ Π.Δ. 2 ηνπ Γ.Π..(πεξηνρή Γεκνζζέλνπο)» ζε «Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ γηα ηελ νινθιήξσζε
ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην Ο.Σ. 146β ηεο Π.Δ. 2 ηνπ Γ.Π..(πεξηνρή Γεκνζζέλνπο).
ΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Θα ζπληεξήζνπκε κόλν ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ αξάθνγινπ ή θαη ην
πξνβιήκαηνο πνπ ππήξρε ζε άιιν ζεκείν ηνπ θηηξίνπ;
Πόζα επηθίλδπλα δέληξα ππάξρνπλ; Δίλαη καδεκέλα ζε έλα ζεκείν ή δηάζπαξηα;
Γηα πνηνλ ιόγν ζέινπκε λα νξηνζεηήζνπκε ξέκα; Πξνέθπςε μαθληθά ή ππάξρεη θάπνηα
αηηία;
Σζαρνπξίδεο: Θα θάλνπκε παξεκβάζεηο ζηε ζηέγε ζηα ζεκεία πνπ κπαίλνπλ λεξά.
Μηινύκε γηα ζπληήξεζε απνθιεηζηηθά ηεο ζηέγεο.
Γηα ην ξέκα είρε γίλεη κηα παιηά πξάμε ηαθηνπνίεζεο ην 2005 θη είρε γίλεη θάπνην ιάζνο
από ηνλ κεραληθό κε απνηέιεζκα λα ην πξνζθπξώζεη θάπνπ. Ζ ππεξεζία πξνηείλεη ηξνπνπνίεζε
ηεο πξάμεο ηαθηνπνίεζεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα λα νξηνζεηεζεί ην ξέκα.
Παπαδόπνπινο: Σα δέληξα βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε δηάθνξα ζεκεία θαη απαηηείηαη
κεγάινο γεξαλόο. Ο δηθόο καο δελ κπνξεί λα πάεη εθεί.
Παπιίδεο: Γλσξίδνπλ νη νηθείνη ησλ ζαλόλησλ όηη βάδνπκε βηνέλδπκν;
Παπαδόπνπινο: Γελ βάδνπκε απιά βηνέλδπκν, βάδνπκε θάπνηα ζπζηαηηθά πνπ
επηηαρύλνπλ ηε δηαδηθαζία.
Μειηόπνπινο: Δκείο ζα δώζνπκε αξλεηηθή ςήθν γηα ηελ Κ΄ παξάγξαθν ηεο αλακόξθσζεο
Κ.Θενδσξίδεο: Δκείο σο παξάηαμε ζα απέρνπκε από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξόληνο
ζέκαηνο
Μαξθνύιεο: Θα απέρνπκε από ηελ ςεθνθνξία γηα ηνπο γλσζηνύο ιόγνπο πνπ έρνπκε
εθζέζεη, δεδνκέλνπ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ επαλεηιεκκέλσλ αλακνξθώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
πνπ δε κπνξεί λα ζπλερηζηεί.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ο.Δ.;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Π.Μνπρηάξε απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξόληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. ςήθηζαλ ηξηάληα (30) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ.
Σζηθιίδεο, Β.Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Α.πκεσλίδνπ, Γ.Ράιιε, Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο γηα ηελ Κ΄
παξάγξαθν ηεο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σελ ππ’ αξηζ. 212/2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ.
2.- Σελ αλάγθε αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2020, γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε αλεπαξθώλ πηζηώζεσλ
3.- Όηη δελ έρεη θαηαηεζεί ελαιιαθηηθή πξόηαζε από ηηο παξαηάμεηο ή ζπκβνύινπο (παξ. 8&9, αξ.
77 ηνπ Ν.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, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ησλ άξζξσλ 161 θαη
207 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 185/2007, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην
άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 89/2011, σο θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17/5-15/6/59 Β.Γ. «πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ».
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Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Η) Σελ Αλακόξθσζε (8ε) ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, σο εμήο:
Α) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 40.000,00€ θαη εληζρύεη ηηο πηζηώζεηο κε ΚΑ: 1) 30.6662.009 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
ρξσκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» κε πνζό
10.000,00€, 2) 30.6662.011 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα ζηδεξηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη
δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» κε πνζό 10.000,00€, 3) 30.6662.010 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
μπινπξγηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» κε πνζό
10.000,00€, θαη 4) 30.6662.012 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε
ζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο» κε πνζό 10.000,00€, από Ίδηα Έζνδα.
Β) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 4.000,00€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 45.6693.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
βηνέλδπκνπ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ Βέξνηαο» από Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 5.000,00€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 64.7326.001 θαη ηίηιν «Καηαζθεπή
αξδεπηηθώλ ππνδνκώλ νηθηζκνύ Υαξάδξαο» από Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 6.000,00€ θαη δεκηνπξγεί ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 30.7321.026 θαη ηίηιν «Τπεξεζία
γηα ηελ ζπληήξεζε-επηζθεπή ζηέγεο ηνπ θηεξίνπ αξάθνγινπ» από Ίδηα Έζνδα.
Δ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 34.631,25€ θαη εληζρύεη ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 40.7413.008 θαη ηίηιν «Καζνξηζκόο
Οξηνγξακκήο Ρέκαηνο πνπ δηέξρεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 52δ θαη 38γ Πόιεο Βέξνηαο» από Ίδηα
Έζνδα.
Ε) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 7.000,00€ θαη δεκηνπξγεί ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 35.6233.003 θαη ηίηιν «Μίζζσζε
γεξαλνθόξνπ νρήκαηνο γηα θνπή επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο Γ.Δ.
Βεξγίλαο» από Ίδηα Έζνδα.
Ζ) ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζό 17.994,43€ (80,00€+17.914,43€) θαη εληζρύεη ηηο πηζηώζεηο κε ΚΑ: 1) 20.8111.001 θαη
ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ»
κε πνζό 80,00€ θαη 2) 20.8122.001 θαη ηίηιν «Πιεξσκέο επελδπηηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ)-Έξγα» κε
πνζό 17.914,43€ από Ίδηα Έζνδα.
Θ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνύ 6.705,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ. 88680/13-122019 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ κεηαθέξεη από ηνλ ΚΑ
Δζόδσλ: ΚΑ 00.1322.005 κέζσ Απνζεκαηηθνύ ΚΑ:90.9111.001 πνζό 6.705,00€ θαη εληζρύεη
ηζόπνζα ηελ πίζησζε κε ΚΑ: 00.6739.004 θαη ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ γηα ηελ Οηθνλνκηθή
ελίζρπζε κε ζθνπό ηελ θάιπςε δαπαλώλ άκεζσλ βηνηηθώλ αλαγθώλ θαη αληθ/ζεο νηθνζπζθεπώλ
ησλ πιεγέλησλ ηεο ζενκελίαο ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2019».
Η) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε πνζνύ 68.000,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ. 26258/28-042020 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
2020 ζην ζθέινο ησλ Δζόδσλ ζηνπο Κ.Α.: 1) 00.1214.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ γηα
ππξνπξνζηαζία πνπ πξννξίδνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο» πνζό 42.000,00€ θαη 2) 00.1313.001
κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» πνζνύ 26.000,00€. Αληίζηνηρεο
ρξεώζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί ζην ζθέινο ησλ Δμόδσλ ζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2020, ζπλόινπ
68.000,00€, ζηνπο ΚΑ: 1) 20.7336.001 κε ηίηιν «Κάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» πνζό
20.000,00€, 2) 20.6699.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη αλαισζίκσλ γηα ηελ θάιπςε
ηεο ππξνπξνζηαζίαο» πνζό 6.000,00€, 3) 20.6041.002 κε ηίηιν «Απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ
γηα ηελ θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο» πνζό 33.500,00€ θαη 4) 20.6054.002 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο
εηζθνξέο εξγαηώλ ππξ/ζηαζηαο» πνζό 8.500,00€.
Κ) ην ζθέινο ησλ Δμόδσλ γίλεηαη αιιαγή ηίηινπ ηνπ Κ.Α. 02.40.6117.001 από
«Τπεξεζία ππνζηήξημεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο ζρεδίνπ πόιεο
Βέξνηαο ζηελ Π.Δ. 2 ηνπ Γ.Π..(πεξηνρή Γεκνζζέλνπο)» ζε «Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ γηα ηελ
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νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην Ο.Σ. 146β ηεο Π.Δ. 2 ηνπ Γ.Π..(πεξηνρή
Γεκνζζέλνπο).
ΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 184 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 15-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

