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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 221/2020
Πεξίιεςε
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ
αλακφξθσζε (10ε) πξνυπνινγηζκνχ θαη ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 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.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλφο,
20)Υ.Σζηνχληαο,
21)Ν.Λαδφπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηφπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .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, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, ν
νπνίνο εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Εεηψ απφ ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο
αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο. Σν ζέκα
θαηαηίζεηαη σο έθηαθην δηφηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα εληζρχζνπκε θσδηθνχο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηελ πξφζιεςε ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ, ιφγσ ησλ
εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ ηφ COVID-19.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
απηνχ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνχ δέρζεθε νκφθσλα ην ζπκβνχιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ην
παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ.
274/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απηή εηζεγείηαη ζην Γ..:
Η) Σελ Αλακφξθσζε (10ε) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, σο εμήο:
Α) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ αιιάδεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΚΑ:02.64.6699.002 απφ «Πξνκήζεηα
ηξνθψλ γηα αδέζπνηα δψα (ΤΠΔ)» ζε «Πξνκήζεηα ηξνθψλ, θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη
ινηπέο δαπάλεο γηα αδέζπνηα δψα ιφγσ COVID-19».
Β) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001: 1)
Πνζφ 51.200,00€ θαη δεκηνπξγεί ηνλ ΚΑ:15.6041.001 κε ηίηιν «Σαθηηθέο Απνδνρέο
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» απφ Ίδηα
Έζνδα θαη 2) Πνζφ 13.100,00€ θαη δεκηνπξγεί ηνλ ΚΑ:15.6054.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο
εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 4.096,25€ θαη εληζρχεη: 1) Με πνζφ 736,67€ ηνλ ΚΑ:20.8111.001 κε ηίηιν «Πιεξσκέο
ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» θαη 2) Με πνζφ
3.359,58€ ηνλ ΚΑ:10.8111.001 κε ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
(ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» (3.359,58€) απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Αζιάλνγινπ: Ζ Α΄ παξάγξαθνο ηεο αλακφξθσζεο αθνξά ηελ απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο
ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, ε νπνία αθνξά πξνκήζεηα ηξνθψλ θαη θαξκάθσλ γηα ηα αδέζπνηα δψα
ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ.
Ζ Β΄ παξάγξαθνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζιεςε 22 ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ θη ε Γ΄
παξάγξαθνο έρεη λα θάλεη κε ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο παξειζφλησλ
εηψλ.
Κ.Θενδσξίδεο: Δκείο ζα απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Μειηφπνπινο: ηελ Β΄ παξάγξαθν κηινχκε γηα ηελ δεκηνπξγία θσδηθψλ γηα ηελ
πξφζιεςε 22 ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ κε ζπλνιηθφ πνζφ πεξίπνπ 64.000€.
Οη ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο απηέο ζα είλαη επηπιένλ ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ πνπ ζα
πξνζιεθζνχλ;
Αζιάλνγινπ: Ναη είλαη επηπιένλ ησλ 59 πνπ ζα πξνζιεθζνχλ.
Μειηφπνπινο: Πφηε ζα πξνζιεθζνχλ γηα λα πάλε ζηα ζρνιεία;
Αζιάλνγινπ: Θα πξνζιεθζνχλ άκεζα κε ζχκβαζε κέρξη ηηο 31-12-2020, απφ εθεί θη
χζηεξα δελ γλσξίδνπκε ηη ζα γίλεη, πηζαλφλ λα αλαλεσζεί.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ο.Δ.;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Π.Μνπρηάξε, Κ.Θενδσξίδεο
απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ ηξηάληα δχν (32) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη:
Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο,
Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο,
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Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο,
Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο, Γ.Μειηφπνπινο,
Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σελ ππ’ αξηζ. 244/2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ.
2.- Σελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2020, 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 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, 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 Ν. 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) Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ είλαη
γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΗΗ) Σελ Αλακφξθσζε (10ε) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, σο εμήο:
Α) ην ζθέινο ησλ Δμφδσλ αιιάδεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΚΑ:02.64.6699.002 απφ «Πξνκήζεηα
ηξνθψλ γηα αδέζπνηα δψα (ΤΠΔ)» ζε «Πξνκήζεηα ηξνθψλ, θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη
ινηπέο δαπάλεο γηα αδέζπνηα δψα ιφγσ COVID-19».
Β) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001):
1) Πνζφ 51.200,00€ θαη δεκηνπξγεί ηνλ ΚΑ:15.6041.001 κε ηίηιν «Σαθηηθέο Απνδνρέο
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» απφ Ίδηα
Έζνδα θαη 2) Πνζφ 13.100,00€ θαη δεκηνπξγεί ηνλ ΚΑ:15.6054.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο
εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 4.096,25€ θαη εληζρχεη ηνπο Κ.Α.: 1) 20.8111.001 κε ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 736,67€ θαη 2)
10.8111.001 κε ηίηιν «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ)-Ακνηβέο θαη
έμνδα πξνζσπηθνχ» κε πνζφ 3.359,58€ απφ Ίδηα Έζνδα.
ΗΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 221 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 25-8-2020
Ο Γήμαρτος
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