INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.26 12:58:35
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 94ΙΝΩ9Ο-0Γ0

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 91/2020
Πεξίιεςε
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ
αλακφξθσζε (3ε) πξνυπνινγηζκνχ θαη ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020.
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 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 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ.
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) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Απόνηες
Μ. νπκειίδεο

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

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, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:

ΑΔΑ: 94ΙΝΩ9Ο-0Γ0
ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 73/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απηή
εηζεγείηαη ζην Γ..:
Η) Σελ Αλακφξθσζε (3ε) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, σο εμήο:
Α) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ κε
ΚΑ:90.9111.001 πνζφ 80.800,00€ θαη: α) εληζρχεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ σο εμήο: 1) Σνλ
ΚΑ:35.6279.002 κε ηίηιν «Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνβξά» κε ην πνζφ ησλ
9.000,00€, 2) Σνλ ΚΑ:35.6279.003 κε ηίηιν «Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απ.
Παχινπ» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€, 3) Σνλ ΚΑ:35.6662.004 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ –
ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο – Καζαξηφηεηαο - Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Βέξνηαο» κε ην πνζφ ησλ 2.800,00€,
4) Σνλ ΚΑ:35.6662.005 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ - ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- ΚαζαξηφηεηαοΠνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Απ. Παχινπ» κε ην πνζφ ησλ 3.000,00€, 5) Σνλ ΚΑ:35.6662.006 κε
ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ – ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο
ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Γνβξά»
κε ην πνζφ ησλ 3.000,00€, 6) Σνλ ΚΑ:35.6662.007 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ- ζηδεξηθψλ –
μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο –
Καζαξηφηεηαο - Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Βεξγίλαο» κε ην πνζφ ησλ 3.000,00€, 7) Σνλ
ΚΑ:35.6662.008 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ – ζηδεξηθψλ - μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα
ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο – Καζαξηφηεηαο - Πνι. Πξνζηαζίαο
ζηε Γ.Δ Μαθεδνλίδνο» κε ην πνζφ ησλ 3.000,00€ θαη 8) Σνλ ΚΑ:35.7131.003 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Βέξνηαο» κε ην πνζφ ησλ
9.800,00€ θαη: β) δεκηνπξγεί ηνπο παξαθάησ ΚΑ σο εμήο: 1) Σνλ ΚΑ:20.7135.020 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα νηθίζθνπ γηα ην 176λζη αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Σ.Κ. Αζσκάησλ (2019)» κε
ην πνζφ ησλ 24.800,00€, 2) Σνλ ΚΑ:35.6279.009 κε ηίηιν «Τπεξεζία πινηφκεζεο δέλδξσλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε γεξαλνθφξν φρεκα (2019)» κε ην πνζφ ησλ 12.400,00€ απφ Ίδηα
Έζνδα.
B) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ κε
ΚΑ:90.9111.001 πνζφ 86.976,80€ θαη: α) δεκηνπξγεί ηνπο παξαθάησ ΚΑ σο εμήο: 1) Σνλ
ΚΑ:30.7331.006 κε ηίηιν «πληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ» κε ην πνζφ ησλ
2.380,80€ απφ Υξεκαηηθφ Τπφινηπν ΑΣΑ θαη 2) Σνλ ΚΑ:30.7331.014 κε ηίηιν «πληήξεζε
ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ» κε ην πνζφ ησλ 7.998,00€ απφ Ίδηα Έζνδα θαη β)
εληζρχεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ σο εμήο: 1) Σνλ ΚΑ:30.6261.006 κε ηίηιν «Τπεξεζία ζπληήξεζεο
νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ (Γνκηθά –ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» κε ην πνζφ ησλ 3.298,40€, 2) Σνλ ΚΑ:30.6261.008 κε ηίηιν «Τπεξεζία
ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» κε ην πνζφ ησλ 4.464,00€, 3) Σνπ ΚΑ:30.6261.009 κε ηίηιν «Τπεξεζία
ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά
- Υξσκαηηζκνί)» κε ην πνζφ ησλ 9.994,40€, 4) Σνλ ΚΑ:30.6662.017 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ
Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ -Κιηκαηηζκνχ - Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ – Ππξφζβεζεο –
Ύδξεπζεο -Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ.» κε ην πνζφ ησλ 7.812,00€
απφ Υξεκαηηθφ Τπφινηπν ΑΣΑ, 5) Σνλ ΚΑ:30.6261.011 κε ηίηιν «Τπεξεζία ζπληήξεζεο
νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» κε ην πνζφ ησλ 4.800,00€, 6) Σνλ ΚΑ:30.6261.012 κε ηίηιν «Τπεξεζία
ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Γνβξά (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» κε ην πνζφ ησλ 4.800,00€, 7) Σνλ ΚΑ:30.6261.013 κε ηίηιν «Τπεξεζία
ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» κε ην πνζφ ησλ 4.800,00€, 8) 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» κε ην πνζφ ησλ
2.232,00€, 9) Σνλ ΚΑ:30.6662.013 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη
πηζηνπνίεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο» κε ην πνζφ ησλ 1.035,00€, 10) Σνλ
ΚΑ:30.6662.024 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ-ΚιηκαηηζκνχΔγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ-Ππξφζβεζεο-Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε
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ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ» κε ην πνζφ ησλ 10.081,20€, 11) Σνλ
ΚΑ:30.6662.025 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ – Κιηκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ – Ππξφζβεζεο – Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε
ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Γνβξά» κε ην πνζφ ησλ 10.837,60€, 12) Σνλ
ΚΑ:30.6662.026 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ – Κιηκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ – Ππξφζβεζεο – Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε
ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο, Μαθεδνλίδνο)» κε ην πνζφ ησλ 10.583,40€, 13)
Σνλ ΚΑ:20.7135.005 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Μαθεδνλίδνο» κε
ην πνζφ ησλ 1.860,00€ απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ κε
ΚΑ:90.9111.001 πνζφ 1.639,78€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 30.6662.028 θαη
ηίηιν «Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ γηα ηε ζπληήξεζε νδψλ 2018-2019» απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ κε
ΚΑ:90.9111.001 πνζφ 17.000,00€ θαη δεκηνπξγεί δχν λέεο πηζηψζεηο σο εμήο: 1) Σνλ ΚΑ:
30.6263.002 κε ηίηιν «Πιχζε - ιίπαλζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ έξγνπ» θαη πνζφ 12.000,00€
θαη 2) Σνλ ΚΑ:30.6263.003 κε ηίηιν «Τπεξεζία Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΚΣΔΟ)» κε πνζφ
5.000,00€ απφ Ίδηα Έζνδα.
Δ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην κε ΚΑ: 90.9111.001
πνζφ 3.700,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 10.7135.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
θαηαζηξνθέσλ εγγξάθσλ» απφ Ίδηα Έζνδα.
Σ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 24.800,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 10.6117.002 θαη ηίηιν
«Γηακφξθσζε ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ & Δθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηελέξγεηα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην Γήκν Βέξνηαο» απφ Ίδηα Έζνδα.
Ε) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 60.000,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ.
18209 / 13-03-2020 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ:
α) ην ζθέινο ησλ εζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1322.019, ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε ΤΠ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε
ιήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ"» θαη πνζφ 60.000,00€ θαη
β) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξνληαο κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ κε
ΚΑ:90.9111.001 ην αλσηέξσ πνζφ, δεκηνπξγεί ηξείο λέεο πηζηψζεηο σο εμήο: 1) ΚΑ:
64.6279.001 κε ηίηιν «Απνιχκαλζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζηα πιαίζηα ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ» κε πνζφ 10.000,00€, 2) ΚΑ: 64.6063.001 ηίηιν «Πξνκήζεηα κέζσλ
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο
γηα ηε ιήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ», πνζφ 25.000,00€ θαη 3) ΚΑ:
64.7135.007 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη
απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ» πνζφ
25.000,00€ θαη ρξεκαηνδφηεζε ΤΠ.Δ.
Ζ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.764.000,00€ ζε εθηέιεζε ηεο αξ. πξ.
1604 / 13-03-2020 Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο:
α) ην ζθέινο ησλ εζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1328.017, ηίηιν «Έληαμε
πξάμεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΉ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 20142020 (ΔΠΑ)» θαη πνζφ 1.764.000,00€ θαη
β) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξνληαο κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ κε
ΚΑ:90.9111.001 ην αλσηέξσ πνζφ, δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 64.7336.002 κε
ηίηιν «Αξδεπηηθφ δίθηπν Οηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο» κε πνζφ 1.764.000,00€ θαη
ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ.
Θ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην κε ΚΑ:90.9111.001
πνζφ 31.300,00€ θαη εληζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο, σο εμήο: 1) ΚΑ:25.7135.001, ηίηιν
«Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ» κε ην πνζφ
ησλ 6.600,00€, 2) ΚΑ:25.7135.002, ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο» κε ην πνζφ ησλ 6.600,00€ θαη 3) ΚΑ:25.7135.003, ηίηιν «Πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο» κε ην πνζφ ησλ
12.100,00€, 4) ΚΑ:25.7336.001, ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ Βεξγίλαο» κε ην πνζφ
ησλ 2.000,00€, 5) ΚΑ:25.7336.002, ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
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Μαθεδνλίδνο» κε ην πνζφ ησλ 2.000,00€ θαη 6) ΚΑ: 25.7336.003, ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ
άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απ. Παχινπ» κε ην πνζφ ησλ 2.000,00€ απφ Ίδηα Έζνδα.
Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ
69.008,70 €.
ΗΗ)Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Βαζηιεηάδεο: Ζ ηνπνζέηεζε κνπ αθνξά ην ζη) ηνπ ζέκαηνο 8 φπνπ ζα πξέπεη λα ηνλίζσ
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζα πξέπεη ζηελ επφκελε
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΟΔΤ λα ππάξμεη ε αλάινγε πξφβιεςε.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αλαγθαίνο θαζψο ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά
δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα πξνζηαζίαο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαθφξσλ πξάμεσλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ελψ απνηειεί πιένλ θαη έλα ζχγρξνλν εξγαιείν γηα ηε δηνίθεζε ζηελ δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο εληνπίδεη πξνβιήκαηα θαη απεηιέο θαη δηαηππψλεη πηζαλέο ιχζεηο θαη
βειηηψζεηο.
Δπηπιένλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ γξαθείνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ε
ππεξεζία λα κπνξεί λα δηελεξγεί θαη ειέγρνπο ζε φια ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Π.Μνπρηάξε,
Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Γ.Γεκεξηδίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. ςήθηζαλ είθνζη έμη (26) 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, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Γ.Ράιιε.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Π.Παπιίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Γ.Γνπιηίδεο,
Β.ηεθαλφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σελ ππ’ αξηζ. 73/2020 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.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- 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) Σελ Αλακφξθσζε (3ε) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, σο εμήο:
Α) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ
(ΚΑ:90.9111.001) πνζφ 80.800,00€ θαη: α) εληζρχεη ηνπο Κ.Α.: 1) 35.6279.002 κε ηίηιν «Κνπή
αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνβξά» θαη πνζφ 9.000,00€, 2) 35.6279.003 κε ηίηιν «Κνπή
αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απ. Παχινπ» θαη πνζφ 10.000,00€, 3) 35.6662.004 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα ρξσκάησλ – ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ
αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο – Καζαξηφηεηαο - Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Βέξνηαο» θαη
πνζφ 2.800,00€, 4) 35.6662.005 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ - ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- ΚαζαξηφηεηαοΠνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Απ. Παχινπ» θαη πνζφ 3.000,00€, 5) 35.6662.006 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα ρξσκάησλ – ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ
αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Γνβξά» θαη
πνζφ 3.000,00€, 6) 35.6662.007 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ- ζηδεξηθψλ – μπινπξγηθψλ νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο – Καζαξηφηεηαο -
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Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Βεξγίλαο» θαη πνζφ 3.000,00€, 7) 35.6662.008 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ρξσκάησλ – ζηδεξηθψλ - μπινπξγηθψλ - νηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο – Καζαξηφηεηαο - Πνι. Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ Μαθεδνλίδνο» θαη πνζφ
3.000,00€ θαη 8) 35.7131.003 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ
Γ.Δ. Βέξνηαο» θαη πνζφ 9.800,00€ θαη: β) δεκηνπξγεί ηνπο ΚΑ: 1) 20.7135.020 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα νηθίζθνπ γηα ην 176λζη αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Σ.Κ. Αζσκάησλ (2019)» θαη
πνζφ 24.800,00€, 2) 35.6279.009 κε ηίηιν «Τπεξεζία πινηφκεζεο δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο κε γεξαλνθφξν φρεκα (2019)» θαη πνζφ 12.400,00€ απφ Ίδηα Έζνδα.
B) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ
(ΚΑ:90.9111.001) πνζφ 86.976,80€ θαη: α) δεκηνπξγεί ηνπο Κ.Α.: 1) 30.7331.006 κε ηίηιν
«πληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ» θαη πνζφ 2.380,80€ απφ Υξεκαηηθφ
Τπφινηπν ΑΣΑ θαη 2) 30.7331.014 κε ηίηιν «πληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ δεκνηηθψλ
θηηξίσλ» θαη πνζφ 7.998,00€ απφ Ίδηα Έζνδα θαη β) εληζρχεη ηνπο Κ.Α.: 1) 30.6261.006 κε ηίηιν
«Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ (Γνκηθά –ηδεξηθά –
Ξπινπξγηθά - Υξσκαηηζκνί)» θαη πνζφ 3.298,40€, 2) 30.6261.008 κε ηίηιν «Τπεξεζία
ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» θαη πνζφ 4.464,00€, 3) 30.6261.009 κε ηίηιν «Τπεξεζία ζπληήξεζεο
νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά Υξσκαηηζκνί)» θαη πνζφ 9.994,40€, 4) 30.6662.017 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ
ζεξκάλζεσλ - Κιηκαηηζκνχ - Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ – Ππξφζβεζεο – Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ.» θαη πνζφ 7.812,00€ απφ Υξεκαηηθφ
Τπφινηπν ΑΣΑ, 5) 30.6261.011 κε ηίηιν «Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ
θηηξίσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ (Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά -Υξσκαηηζκνί)» θαη πνζφ 4.800,00€,
6) 30.6261.012 κε ηίηιν «Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Γνβξά
(Γνκηθά – ηδεξηθά – Ξπινπξγηθά - Υξσκαηηζκνί)» θαη πνζφ 4.800,00€, 7) 30.6261.013 κε ηίηιν
«Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο (Γνκηθά – ηδεξηθά –
Ξπινπξγηθά - Υξσκαηηζκνί)» θαη πνζφ 4.800,00€, 8) 30.6662.019 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ
Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ – Κιηκαηηζκνχ - Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ – Ππξφζβεζεο –
Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο» θαη πνζφ
2.232,00€, 9) 30.6662.013 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ
αλειθπζηήξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο» θαη πνζφ 1.035,00€, 10) 30.6662.024 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ-Κιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ-ΠπξφζβεζεοΎδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ»
θαη πνζφ 10.081,20€, 11) 30.6662.025 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ –
Κιηκαηηζκνχ - Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ – Ππξφζβεζεο – Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο
γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Γνβξά» θαη πνζφ 10.837,60€, 12)
30.6662.026 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ–Κιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ
αζζελψλ ξεπκάησλ–Ππξφζβεζεο–Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο, Μαθεδνλίδνο)» θαη πνζφ 10.583,40€, 13) 20.7135.005 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Μαθεδνλίδνο» θαη πνζφ 1.860,00€ απφ Ίδηα
Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ
(ΚΑ:90.9111.001) πνζφ 1.639,78€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 30.6662.028 θαη
ηίηιν «Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ γηα ηε ζπληήξεζε νδψλ 2018-2019» απφ Ίδηα Έζνδα.
Γ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν ηνπ Γήκνπ
(ΚΑ:90.9111.001) πνζφ 17.000,00€ θαη δεκηνπξγεί δχν λέεο πηζηψζεηο κε Κ.Α.: 1) 30.6263.002
θαη ηίηιν «Πιχζε - ιίπαλζε νρεκάησλ – κεραλεκάησλ έξγνπ» κε πνζφ 12.000,00€ θαη 2)
30.6263.003 θαη ηίηιν «Τπεξεζία Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΚΣΔΟ)» κε πνζφ 5.000,00€ απφ
Ίδηα Έζνδα.
Δ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 3.700,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 10.7135.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
θαηαζηξνθέσλ εγγξάθσλ» απφ Ίδηα Έζνδα.
Σ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθαιαίν (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 24.800,00€ θαη δεκηνπξγεί λέα ηζφπνζε πίζησζε κε ΚΑ: 10.6117.002 θαη ηίηιν
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«Γηακφξθσζε ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ & Δθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηελέξγεηα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην Γήκν Βέξνηαο» απφ Ίδηα Έζνδα.
Ε) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 60.000,00€ ζε εθηέιεζε ηεο κε αξ.
πξση. 18209/13-03-2020 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ:
α) ην ζθέινο ησλ εζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1322.019 θαη ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε ΤΠ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε
ιήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ"» κε πνζφ 60.000,00€ θαη
β) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ
(ΚΑ:90.9111.001) ην αλσηέξσ πνζφ θαη δεκηνπξγεί λέεο πηζηψζεηο κε Κ.Α.: 1) 64.6279.001 θαη
ηίηιν «Απνιχκαλζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζηα πιαίζηα ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ
θνξνλντνχ» κε πνζφ 10.000,00€, 2) 64.6063.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα κέζσλ πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε ιήςε
κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ» κε πνζφ 25.000,00€ θαη 3) 64.7135.007 θαη ηίηιν
«Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε
ιήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ» κε πνζφ 25.000,00€ απφ ρξεκαηνδφηεζε
ΤΠ.Δ.
Ζ) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.764.000,00€ ζε εθηέιεζε ηεο κε αξ.
πξση. 1604/13-03-2020 Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο:
α) ην ζθέινο ησλ εζφδσλ δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ:00.1328.017 θαη ηίηιν «Έληαμε
πξάμεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΉ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 20142020 (ΔΠΑ)» κε πνζφ 1.764.000,00€ θαη
β) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη κέζσ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ
(ΚΑ:90.9111.001) ην αλσηέξσ πνζφ θαη δεκηνπξγεί λέα πίζησζε κε ΚΑ: 64.7336.002 θαη ηίηιν
«Αξδεπηηθφ δίθηπν Οηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο» κε πνζφ 1.764.000,00€ απφ
ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ.
Θ) ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηαθέξεη απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην (ΚΑ:90.9111.001)
πνζφ 31.300,00€ θη εληζρχεη ηηο πηζηψζεηο κε Κ.Α.: 1) 25.7135.001 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ» κε πνζφ 6.600,00€, 2)
25.7135.002 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ-πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ Γ.Δ.
Βεξγίλαο» κε πνζφ 6.600,00€ θαη 3) 25.7135.003 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχπδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ αξδεχζεσλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο» κε πνζφ 12.100,00€, 4) 25.7336.001 θαη
ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ Βεξγίλαο» κε πνζφ 2.000,00€, 5) 25.7336.002 θαη ηίηιν
«πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθεδνλίδνο» κε πνζφ 2.000,00€ θαη 6)
25.7336.003 θαη ηίηιν «πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απ. Παχινπ» κε πνζφ
2.000,00€ απφ Ίδηα Έζνδα.
Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ
ησλ 69.008,70 €.
ΗΗ) Σελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
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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

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
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 26-3-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

