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Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Σήμερα 8 Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-4-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν
παρόντα 39 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος, 31)
Σ.Στουγιάννος, 32)Κ.Θεοδωρίδης, 33) Π.Μουχτάρη, 34)
Α.Συμεωνίδου,
35)Δ.Τσανακτσίδης, 36) Δ.Ράλλη,
37)
Γ.Δεμερτζίδης, 38) Γ.Μελιόπουλος, 39) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση:
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Ι) Την Αναμόρφωση (4η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) (γ.1) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α 51.:
1. ΚΑ:5113.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 86.795,35€.
2. ΚΑ:5119.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» αύξηση με το ποσό 1.646.790,60€.
3. ΚΑ:5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» αύξηση με το ποσό
653.383,78€.
4. ΚΑ:5123.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με το ποσό 194.933,29€.
5. ΚΑ:5124.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» αύξηση με το ποσό 446.083,49€. και
β) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 51
1 ΚΑ:5111.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό -154.880,91€.
2 ΚΑ:5112.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδυτικές
δαπάνες» με το ποσό - 480.171,33€.
3 ΚΑ:5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό -650.000,00€.
4 ΚΑ:5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών» με το ποσό -196.477,16€.
Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ: 90.9111.001 ποσό 1.546.457,11€.
(γ.2) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. ΚΑ: 3211.001 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό -1.083,97€.
2. ΚΑ: 3215.001 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με ποσό -54,28€.
3. ΚΑ: 3217.001 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό
-992,92€.
4. ΚΑ: 3218.001 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό
-94.241,43€
5. ΚΑ: 3219.003 «Τέλος Διαφήμισης» με ποσό -474,20€.
6. ΚΑ: 3219.006 «Δικαιώματα βοσκής» με ποσό -1.775,96€.
7. ΚΑ: 3219.007 «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» με ποσό -785,21€.
8. ΚΑ: 3221.002 «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» με ποσό -1.743,97€.
9. ΚΑ: 3221.003 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό -1.002,00€.
10. ΚΑ: 3221.009 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό -1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1 .ΚΑ: 3213.001 «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. ΚΑ: 3219.001 «Μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. ΚΑ: 3219.002 «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4.Κ.Α: 3219.004 «Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€
5. ΚΑ: 3219.005 «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51 €.
6. ΚΑ: 3219.008 «Λοιπά τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. ΚΑ: 3221.004 «Πρόστιμα ΚΟΚ» με ποσό 2.421.069,07€
8. ΚΑ: 3221.005 «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με
ποσό 15.569,72€
Στο σκέλος των Εξόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
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1. KA: 00.8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό -1.083,97€.
2. KA: 00.8511.003 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» με ποσό -54,28€.
3. KA: 00.8511.004 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με ποσό -992,92€.
4. KA: 00.8511.005 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα επί
των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό -94.241,43€.
5. KA: 00.8511.008 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» με ποσό -474,20€.
6. KA: 00.8511.011 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από δικαιώματα
βοσκής» με ποσό -1.775,96€.
7. KA: 00.8511.012 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από αυθαίρετη
αγροτική καλλιέργεια» με ποσό -785,21€.
8. KA: 00.8511.015 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από προσκύρωση
δημοτικών εκτάσεων» με ποσό -1.743,97€.
9. KA: 00.8511.016 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» με ποσό -1.002,00€.
10. KA: 00.8511.019 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» με ποσό -1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. KA: 00.8511.02 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. KA: 00.8511.006 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. KA: 00.8511.007 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4. KA: 00.8511.009 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσης
κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€.
5. KA: 00.8511.010 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα
λατομείων» με ποσό 14.636,51€.
6. KA: 00.8511.013 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. KA: 00.8511.017 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα
Κ.Ο.Κ.» με ποσό 2.421.069,07€.
8. KA: 00.8511.018 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα επί
των τελών ακαθαρίστων εσόδων» με ποσό 15.569,72€.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 154.964,78€ και:
α) Δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 234.964,78€) ως εξής:
1. ΚΑ: 35.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών» και ποσό 37.500,08€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ: 30.7341.002 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου
στη Βέροια (1ο Υποέργο)» και ποσό 2.222,67€ από Ίδια Έσοδα.
3. ΚΑ: 30.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε.
Βέροιας», ποσό 9.327,43€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
4. ΚΑ: 30.7323.003 με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού
κέντρου» με ποσό 32.498,22€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
5. ΚΑ: 30.6412.001 με τίτλο «Μεταφορές περιπτέρων» και ποσό 1.092,00€ από
Ίδια Έσοδα.
6. ΚΑ: 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό
20.609,40 € από Ίδια Έσοδα.
7. ΚΑ: 30.8122.002 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων
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δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα» με ποσό με ποσό
51.714,98€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
8. ΚΑ: 00.8261.002 με τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
και ποσό 50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
9. ΚΑ: 30.7323.015 «Κατασκευή τοιχίων σε τμήματα της οδού Μπότσαρη» με ποσό
30.000,00€ και χρηματοδότηση Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ.
β) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 50.000,00€), ως εξής:
1. ΚΑ: 00.6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2. ΚΑ: 00.6331.001 με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων» με ποσό
30.000,00€ από Ίδια έσοδα.
γ) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7321.012 με τίτλο «Προσαρμογή
χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό
Σχολείο Βέροιας» με ποσό 18.275,00€ από Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ: 30.7333.015 με τίτλο «Συντήρηση
οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)» με ποσό 14.346,11€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 3) ΚΑ:30.7323.032 με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών
Επικούρου και Λάρνακας» και ποσό 16.584,70€ από Ίδια Έσοδα, 4) ΚΑ: 30.7323.008 με τίτλο
Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» με ποσό 8.051,57€ και χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ, 5) ΚΑ: 30.7333.004 «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» με
ποσό 29.661,81€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 6) ΚΑ: 30.7334.013 «Συντήρηση κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό 5.177,71€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 7) ΚΑ:
30.7334.011 «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με ποσό
4.416,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 8) ΚΑ: 30.7323.012 «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από
οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» με ποσό 64.608,82€ και μεταφέρει συνολικό ποσό
161.121,77€ στο Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ: 00.4311.001 και τίτλο «ΚΑΠ για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο
55 Ν 1946/91)» με το ποσό των 108.985,00€ και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω
αποθεματικού με ΚΑ: 90.9111.001, το ανωτέρω ποσό και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:
00.6711.001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές».
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 128.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 100.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6054.001
με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 28.000,00€ από Ίδια
Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90.9111.001 με το
ποσό των 85.028,14€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 40.7421.006, τίτλο
«Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας μη συντελεσμένης ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων Ι. Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117
και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σύμφωνα με τη με αριθμό
45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017)» και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 146.376,00 € και:
α) ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) τον ΚΑ 20.6277.001 με τίτλο «Υπηρεσίες
αποτέφρωσης νεκρών ζώων» και ποσό 6.000,00€, 2) τον ΚΑ 20.6277.003 με τίτλο «Διάθεση
ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» και ποσό 22.800,00€, 3) τον ΚΑ 20.6412.001 με τίτλο
«Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» και ποσό 5.000,00€, 4) τον ΚΑ
20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε ΧΥΤΑ» και ποσό
4.800,00€, 5) τον ΚΑ 20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων
αποβλήτων» και ποσό 19.800,00€, 6) τον ΚΑ 35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου
οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό

ΑΔΑ: 971ΣΩ9Ο-ΗΡΓ
3.000,00€, 7) τον ΚΑ 35.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» και ποσό 12.000,00€, 8) τον
ΚΑ 35.6264.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» και ποσό 3.000,00€,
9) τον ΚΑ 35.6279.001 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και ποσό
9.800,00€, 10) τον ΚΑ 35.6279.004 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας
Βεργίνας» και ποσό 4.000,00€, 11) τον ΚΑ 35.6279.005 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής
Ενότητας Μακεδονίδος» και ποσό 3.000,00€, 12) τον ΚΑ 35.6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία
υλοτόμησης δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και ποσό 12.000,00€, 13)
τον ΚΑ 35.6672.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» και ποσό 5.000,00€, 14) τον
ΚΑ 35.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» και ποσό 4.000,00€, 15) τον
ΚΑ 45.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου
Βέροιας» και ποσό 4.000,00€ και 16) τον ΚΑ: 20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών
αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ)» και ποσό
4.676,00€,
β) δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) Τον ΚΑ: 35.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια
καθιστικών για παιδικές χαρές» και ποσό 15.000,00€, 2) Τον ΚΑ: 35.7135.002 με τίτλο
«Προμήθεια ποτιστρών» και ποσό 1.000,00€ και 3) Τον ΚΑ: 20.7135.007 «Προμήθεια μονάδων
GPS για το στόλο των οχημάτων του Δήμου Βέροιας» με ποσό 7.500,00€ και χρηματοδότηση
Ίδια Έσοδα και
γ) αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) του ΚΑ 20.6231.001 από
«Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό
ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» σε «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου
Βέροιας σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 2) του ΚΑ: 20.6412.001 από «Μεταφορά
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» σε «Μεταφορά απορριμμάτων-ογκωδών σε ΧΥΤΑ
Κεντρικής Μακεδονίας», 3) του ΚΑ: 35.7131.002 από «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές
χαρές» σε «Προμήθεια καθιστικών», 4) του ΚΑ: 35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών και
εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Δ.Ε Βέροιας», 5) του ΚΑ: 35.6662.002 από «Προμήθεια υλικού
για την συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών» σε «Προμήθεια υλικού για
την συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων» και 6) του ΚΑ: 35.6662.003 από «Προμήθεια
υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών λοιπών δημοτικών ενοτήτων» σε
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων λοιπών δημοτικών ενοτήτων» και
πιστώσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 46.270,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:25.7336.001, τίτλο
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με το ποσό των 13.620,00€, 2) ΚΑ:25.7336.002,
τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» με το ποσό των
12.850,00€ και 3) ΚΑ: 25.7336.003, τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Απ. Παύλου» με το ποσό των 19.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 138.200,00€ και ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ ως εξής: 1) τον ΚΑ
30.6261.010 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας
(Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 2) τον ΚΑ 30.6261.011 με
τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (ΔομικάΣιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 3) τον ΚΑ 30.6261.012 με τίτλο
«Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά (Δομικά-ΣιδηρικάΞυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 4) τον ΚΑ 30.6261.013 με τίτλο «Υπηρεσία
συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (Δομικά-Σιδηρικά-ΞυλουργικάΧρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 5) τον ΚΑ 30.6261.014 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης
οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος (Δομικά-Σιδηρικά-ΞυλουργικάΧρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 6) τον ΚΑ 30.6261.016 με τίτλο «Υπηρεσία κατασκευής
νέων ηλεκτρολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και
ποσό 5.000,00€, 7) τον ΚΑ 30.6261.021 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών
κτιρίων ΔΕ Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 8) τον ΚΑ 30.6261.022 με τίτλο «Συντήρηση
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κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου ,Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος»
και ποσό 5.000,00€, 9) τον ΚΑ 30.6261.023 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων
δημοτικών κτιρίων» και ποσό 2.000,00€, 10) τον ΚΑ 30.6261.024 με τίτλο «Συντήρηση
κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 11) τον ΚΑ 30.6261.025
με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 12) τον ΚΑ
30.6261.026 με τίτλο «Συντήρηση Συναγερμών-Μεγαφωνικών και Εγκαταστάσεων Ασθενών
ρευμάτων σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 13) τον ΚΑ
30.6662.019 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων – Κλιματισμού Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τη συντήρηση
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 14) τον ΚΑ 30.6662.013 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας»
και ποσό 3.000,00€, 15) τον ΚΑ: 30.6662.020 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων - σιδηρικών για
τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 16)
τον ΚΑ 30.6662.021 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για
τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 17) τον ΚΑ
30.6662.022 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 11.800,00€, 18) τον
ΚΑ: 30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων -σιδηρικών -ξυλουργικών -οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος» και ποσό 9.800,00€, 19) τον
ΚΑ 30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων- ΚλιματισμούΕγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων -Πυρόσβεσης -Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 20) τον ΚΑ 30.6662.025
με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών
ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-ΎδρευσηςΑποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
9.800,00€, 21) τον ΚΑ 30.6662.026 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεωνΚλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Βεργίνας, Μακεδονίδος» και ποσό 9.800,00€,
22) τον ΚΑ 30.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης» και ποσό 14.800,00€ και 23)
τον ΚΑ 30.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων» και ποσό
14.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 12.000,00€ από τον ΚΑ: 64.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού» και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 με τίτλο
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» και
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με ΚΑ: 40.7413.005 από
“Πράξη Εφαρμογής στην Δ.Ε. Απ. Παύλου” σε “Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής
μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου” (Π.Ε.2,3,4,5,7).
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 9.000,00€ από τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) από τον ΚΑ: 15.6474.001
με τίτλο “Έξοδα τουριστικής προβολής - δράσεων του Δήμου Βέροιας ποσό 7.000,00€ και 2) από
τον ΚΑ: 15.6442.003 με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων
τουριστικού ενδιαφέροντος” και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 15.6615.001 και τίτλο
“Έκδοση ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος” από Ίδια Έσοδα.
ΙΒ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 310.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ.
1171 / 21-02-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.018, τίτλο «Ένταξη
της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και
2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» με κωδικό ΟΠΣ 5050665 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ)» και ποσό 310.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 64.7331.007 με
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τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο
Γυμνάσιο Βέροιας» με ποσό 310.000,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 20.7135.016 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας» από
Ίδια Έσοδα.
ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ: 30.7321.005 από «Κατασκευή
αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» σε «Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών
δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας».
ΙΕ) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 40.6117.001, τίτλο
“Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης
Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους) και ποσό 3.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 20.000,00€ σε εκτέλεση της αρ. πρ.
20210 / 27-03-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1322.019, τίτλο «Επιχορήγηση
ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού"» και ποσό 20.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό: 1) δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 64.6279.002 με τίτλο
«Απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορονοϊού » με ποσό 10.000,00€ και 2) ενισχύει την πίστωση με ΚΑ: 64.7135.007
με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού» ποσό 10.000,00€ και
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 75.000,00€ το οποίο προκύπτει από τη μείωση των
παρακάτω πιστώσεων ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7323.020 με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών
Δ.Ε. Δήμου Βέροιας (2020)», ποσό 50.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 2)
ΚΑ:30.7321.005 με τίτλο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας», ποσό
25.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
β) από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 161.713,24 € και
δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.7411.004 με τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης
και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και ποσό 56.513,24€, 2) ΚΑ: 30.7135.002 με
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών και καλυμμάτων σε φρεάτια οικισμού Χαράδρας» και
ποσό 3.500,00€, 3) ΚΑ: 30.6117.004 με τίτλο «Έλεγχος κερκίδων ΕΑΚ Βέροιας» και ποσό
2.500,00€, 4) ΚΑ: 30.7321.003 με τίτλο «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.
Μαρίνας» και ποσό 2.000,00€, 5) ΚΑ: 30.6662.005 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης και
οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 24.800,00€, 6) ΚΑ: 30.6662.006 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε.
Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδας» και ποσό 24.800,00€, 7) ΚΑ: 30.6117.005 με τίτλο «Υπηρεσία
εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών» και ποσό 24.800,00€, 8) ΚΑ: 30.6233.003 με τίτλο
«Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 22.800,00€
και
γ) από το αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ: 90.9111.001 μεταφέρει ποσό 299.800,00€ και
ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ: 30.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση Γκρέιντερ για
κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό
19.800,00€ από Ίδια Έσοδα και 2) ΚΑ: 30.7323.022 με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής
Ενότητας Βέροιας (2020)» με ποσό 280.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 200.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 14.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής : 1) ΚΑ: 15.6442.002 με τίτλο
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«Έξοδα εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου απευθυνόμενα σε παιδιά και νέους» και ποσό
10.000,00€ και 2) ΚΑ: 15.6442.004 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδικής-εφηβικής
ηλικίας» και ποσό 4.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 177.649,83€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2020.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Με δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για να μην
υπερψηφιστεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι εμείς είχαμε καταθέσει
πρόταση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην οποία δεν συνέτρεξε η πλειοψηφούσα
παράταξη και με συνέπεια να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός όπως εισήχθη, εμείς θα απέχουμε από
το θέμα και δεν θα συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.
Παυλίδης: Στο εισηγητικό γράφει ότι αυτές οι ενισχύσεις είναι στον προϋπολογισμό και
γίνονται γιατί παρουσιάστηκαν κάποια ποσά, γιατί παρουσιάστηκαν διαφορές από προηγούμενο
ισοσκελισμό. Δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου ότι τώρα δυο μήνες θα έχουμε υστέρηση εσόδων
και ότι αυτές οι τροποποιήσεις που πάνε να γίνουν ενισχύοντας άλλους κωδικούς δεν θα
μπορέσουν να ισχύσουν;
Δήμαρχος: Είπα ότι αναμένεται να έχουμε υστέρηση εσόδων και γι’ αυτό επιδίωξη από
την κυβέρνηση είναι τουλάχιστον μία δόση ΚΑΠ και βλέπουμε. Αλλά εμείς οφείλουμε να
λειτουργήσουμε αυτήν τη στιγμή κι έτσι θέλουμε να λειτουργήσουμε.
Εμείς αποτυπώνουμε αυτήν τη στιγμή τον στόχο μας.
Παυλίδης: Ναι αλλά γίνονται όλα γιατί στα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν διαφορές, αυτό
είναι το βασικό αίτιο της αναμόρφωσης πολλών κωδικών σήμερα.
Δήμαρχος: Βασικός λόγος της αίτησης και το γνωρίζεις γιατί ήσουν αντιδήμαρχος
οικονομικών είναι ότι ξεκινάει ο προϋπολογισμός με στοιχεία Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να
καταλήξει με στοιχεία 31/12. Όταν όλα τα στοιχεία τα έχουμε με 31/12 σημαίνει ότι προκύπτουν
κάποια χρήματα που πρέπει να ενισχύσουμε τους κωδικούς, αυτό κάνουμε προς το παρόν.
Παυλίδης: Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα γιατί θέλει κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή με το σημαντικό ποσό των 108.000
ξαφνικά;
Δήμαρχος: Τα 108.000€ να θυμίσω ότι ήρθαν σαν έξτρα χρήματα τον Δεκέμβριο.
Μάλιστα στις 23/12 στο Δ.Σ. που κάναμε αποφασίσαμε για την κατανομή. Δεν μπόρεσαν όμως να
δοθούν κι αυτή είναι η διαδικασία τώρα, γιατί ακριβώς έγινε 23 Δεκεμβρίου.
Ασλάνογλου: Επίσης δεν έχουμε δεδομένα ταμείου ποια έργα εκτελέστηκαν, ποια δεν
εκτελέστηκαν, ποια είναι τα συνεχιζόμενα, σε τι επίπεδο έχουν γίνει αυτά.
Επίσης έχουμε και κάποια από την ΚΥΑ που είναι αρμόδια για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού όσον αφορά τις εξομαλύνσεις που θα πρέπει να γίνουν σε ένα προϋπολογισμό.
Την πορεία των εξόδων δεν την έχουμε παρακολουθήσει μέχρι το τέρμα, δεν έχουμε
παρακολουθήσει το ταμείο, τα λοιπά έσοδα από προηγούμενα έτη. Αυτή η αναμόρφωση έχει αυτό
το σκοπό να εξομαλύνει τα πράγματα στον προϋπολογισμό.
Παυλίδης: Όταν λες ότι δεν ξέρουμε που έχουν φτάσει τα έργα…
Ασλάνογλου: Τον Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε όλη την πορεία των εσόδων μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου και δεν ξέρουμε και το υπόλοιπο ταμείου.
Παυλίδης: Δεν έγινε Σεπτέμβριο ο προϋπολογισμός.
Δήμαρχος: Τέλη Σεπτεμβρίου έγινε, έτσι γίνεται πάντα.
Μαρκούλης: Ο προϋπολογισμός του 2020 ψηφίστηκε τον Γενάρη.
Δήμαρχος: Με οικονομικά στοιχεία Σεπτεμβρίου γίνεται. Αυτό δεν είναι κάτι που αλλάζει.
Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε οικονομικά στοιχεία 31/12 και αυτά χρησιμοποιούμε. Όπως είπε ο
κ.Ασλάνογλου εξομαλύνουμε κάπως.
Μαρκούλης: Άρα ήταν γνωστές αυτές οι αναμορφώσεις;
Δήμαρχος: Δεν ήταν γνωστές, πρέπει να έχουμε το συνολικό ποσό που έχουμε στη
διάθεσή μας 31 Δεκεμβρίου, τώρα το ξέρουμε.
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Μαρκούλης: Το θέμα είναι ότι ήταν γνωστό σε εμάς τι γινόταν, άρα την αναμόρφωση που
ζητάμε από το Δ.Σ. να την κάνει τώρα μπορούσαμε να την κάνουμε και τότε.
Δήμαρχος: Όχι δεν μπορούσαμε.
Μελιόπουλος: Με αυτό το εισηγητικό που ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή, την 4η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Τέσσερις αναμορφώσεις από
την αρχή του έτους. Μάλιστα τόσο η 3η όσο και η 4η είναι πολύ μεγάλες.
Τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος τέτοιου είδους αναμορφώσεις δεν
έχω ξαναδεί. Μας προξενεί εντύπωση γιατί αυτού του είδους οι μεγάλες αναμορφώσεις έρχονται
σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο που δεν μπορούμε να ρωτήσουμε, δε μπορούμε να επισκεφτούμε
τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση.
Μάλιστα η σημερινή αναμόρφωση είναι τόσο μεγάλη, κάπου 19 σελίδες, που εμείς θα τη
χαρακτηρίζαμε σαν έναν μίνι προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα.
Είχαμε τοποθετηθεί αναλυτικά όταν συζητούσαμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου
Βέροιας για το 2020, γιατί και πως είναι αντιλαϊκός και πόσο το τεχνικό πρόγραμμα είναι μακριά
από τις ανάγκες των δημοτών, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Το ίδιο είναι και αυτό, ένας μίνι
προϋπολογισμός.
Οφείλω να πω ότι υπάρχουν επιμέρους κωδικοί μέσα που συμφωνούμε, κάποιες φορές
είμαστε εμείς που προτείνουμε κάποια έργα ή τα αναδεικνύουμε και τα ψηφίζουμε όταν έρχονται
ως θέμα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Δεν μπορούμε όμως να στηρίξουμε με την ψήφο μας αυτή την
τεράστια αναμόρφωση. Πρέπει να δοθούν κάποιες ιδιαίτερες εξηγήσεις για το χρηματικό
υπόλοιπο, τα ταμειακά διαθέσιμα να το πω, από 6.600.000€ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
2020 αυξάνονται κατά 1.500.000€. Ενώ είχε προβλεφθεί ποσό από πρόστιμα για παραβάσεις
1.100.000€ χρεώθηκαν 3.521.000€, αύξηση περίπου 2.400.000€.
Εμείς θα δώσουμε λευκή ψήφο.
Τσαναξίδης: Από ότι αντιλαμβάνομαι η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού
προέκυψε από τη διαφορά στην απογραφή των ταμειακών διαθεσίμων και το ύψος των
βεβαιωμένων εισπρακτέων προηγούμενων οικονομικών ετών, δεν έχει να κάνει σχέση με τον
κορωνοϊό. Μιλάμε για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις απαιτήσεις που έχει ο Δήμος, μιλάμε για
κομμάτια πολύ σημαντικά που συνθέτουν την οικονομική εικόνα του Δήμου.
Όταν μας φέρατε τον προϋπολογισμό τον Γενάρη είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας.
Άλλη κριτική θα ασκούσαμε αν ξέραμε αυτήν την εικόνα, μπορεί να κάναμε και λάθος κριτική,
θα δημιουργούσε λάθος εικόνα για τις δυνατότητες του Δήμου. Μιλάμε για ένα μεγάλο συνολικό
ποσό, για 2.100.000€ απαιτήσεις και διαθέσιμα. Ουσιαστικά είναι σαν ένας μίνι προϋπολογισμός.
Αυτό δεν ξέρω πως θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά τον Γενάρη, είναι ένα ερώτημα. Ας
μας έλεγαν ότι πιθανόν να υπάρξουν αποκλίσεις σε αυτά και σε αυτά, που είναι στατιστικά
αποδεκτές. Εδώ μιλάμε για 25% πάνω στα ταμειακά διαθέσιμα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε
έτσι, να έχουμε εικόνα και να ξέρουμε πως θα λειτουργήσουμε και τι κριτική θα ασκούμε. Για
ακόμα μια φορά η αιτιολόγηση των αλλαγών μας υποβαθμίζει και δεν μας αντιμετωπίζετε όπως
μας αρμόζει. Είστε η πλειοψηφία, θα το περάσετε, αλλά να μας φέρνετε σοβαρά πράγματα εδώ να
συζητάμε και να αποκτάμε εικόνα. Οι 500.000 που είναι η διαφορά των απαιτήσεων γιατί πήγαν
όλα στις προβλέψεις; Δηλ. από αυτά τα 562.000 ο Δήμος υπολογίζει να μην πάρει τίποτα;
Δήμαρχος: Για τον κ.Τσαναξίδη που είναι οικονομολόγος και δεν πρέπει να λέει τέτοια
πράγματα, να ξαναπούμε το εξής: Ο προϋπολογισμός γίνεται με δεδομένα 30 Σεπτεμβρίου και όχι
31 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι γνωστό τα έργα που θα είναι συνεχιζόμενα.
Δεύτερον, τα λεφτά που καταγράφηκαν, τα 6.600.000€, έχουν να κάνουν με στοιχεία της
προηγούμενης χρονιάς. Περιμέναμε 31/12 όπως κάνουν όλοι οι οικονομολόγοι προκειμένου να
δούμε ποιο θα είναι το πραγματικό ποσό. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, είναι η τυπική
διαδικασία, αυτό γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια και αυτό συνεχίζει και γίνεται και θα δείτε
ότι θα γίνει και την επόμενη χρονιά.
Παυλίδης: Διαδικαστικά, υπάρχει περίπτωση μετά από τις τελευταίες εξελίξεις για τους
προϋπολογισμούς να έχουμε αντιπρόταση κάποια να τα ψηφίσουμε και κάποια να έχουμε λευκό;
Πρόεδρος: Φυσικά.
Δήμαρχος: Πρέπει να υπάρχει αντιπρόταση…
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Μελιόπουλος: Ψηφίζουμε λευκό χωρίς να έχουμε αντιπρόταση.
Παυλίδης: Εμείς θα δώσουμε λευκή ψήφο για τις Α, Β, Γ, ΣΤ, Η, ΙΓ παραγράφους της
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης,
Π.Μουχτάρη απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης,
Α.Συμεωνίδου
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Κελεσίδης,
Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος για τις Α, Β, Γ, ΣΤ, Η, ΙΓ παραγράφους της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού
Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε. ψήφισαν τριάντα ένα (31) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.
Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης,
Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης,
Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης,
Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Π.Παυλίδης, Γ.Μιχαηλίδης,
Χ.Κελεσίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 102/2020 απόφαση της Ο.Ε.
2.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
έτους 2020, για τη δημιουργία και την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Ότι δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση από τις παρατάξεις ή συμβούλους (παρ. 8&9, αρ.
77 του Ν.4172/13 και παρ. IV της αριθ. 108/72349/16-10-19 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, των άρθρων 161 και
207 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 4 του Π.Δ. 89/2011, ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ι) Την Αναμόρφωση (4η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) (γ.1) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α:
1. 5113.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με ποσό 86.795,35€.
2. 5119.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» αύξηση με ποσό 1.646.790,60€.
3. 5122.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» αύξηση με ποσό
653.383,78€.
4. 5123.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αύξηση με ποσό 194.933,29€.
5. 5124.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» με ποσό 446.083,49€. και
β) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1 5111.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 154.880,91€.
2 5112.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
επενδυτικές δαπάνες» κατά 480.171,33€.
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3 5121.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 650.000,00€.
4 5129.001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 196.477,16€.
Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) ποσό 1.546.457,11€.
(γ.2) Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. 3211.001 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» κατά 1.083,97€.
2. 3215.001 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας» κατά 54,28€.
3. 3217.001 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» κατά
992,92€.
4. 3218.001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»
κατά 94.241,43€
5. 3219.003 και τίτλο «Τέλος Διαφήμισης» κατά 474,20€.
6. 3219.006 και τίτλο «Δικαιώματα βοσκής» κατά 1.775,96€.
7. 3219.007 και τίτλο «Αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» κατά 785,21€.
8. 3221.002 και τίτλο «Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» κατά 1.743,97€.
9. 3221.003 και τίτλο «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» κατά 1.002,00€.
10. 3221.009 και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» κατά 1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1 . 3213.001 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. 3219.001 και τίτλο «Μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. 3219.002 και τίτλο «Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4. 3219.004 και τίτλο «Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€
5. 3219.005 και τίτλο «Μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51 €.
6. 3219.008 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. 3221.004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ» με ποσό 2.421.069,07€
8. 3221.005 και τίτλο «Πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με
ποσό 15.569,72€
Στο σκέλος των Εξόδων:
α) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1. 00.8511.001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» κατά 1.083,97€.
2. 00.8511.003 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος
ακίνητης περιουσίας» κατά 54,28€.
3. 00.8511.004 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» κατά 992,92€.
4. 00.8511.005 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα
επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» κατά 94.241,43€.
5. 00.8511.008 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Τέλος
Διαφήμισης» κατά 474,20€.
6. 00.8511.011 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
δικαιώματα βοσκής» κατά 1.775,96€.
7. 00.8511.012 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
αυθαίρετη αγροτική καλλιέργεια» κατά 785,21€.
8. 00.8511.015 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων» κατά 1.743,97€.
9. 00.8511.016 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» κατά 1.002,00€.
10. 00.8511.019 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
έκτακτα έσοδα» κατά 1.900.594,16€.
β) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
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1. 00.8511.02 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
άρδευσης» με ποσό 53.273,31€.
2. 00.8511.006 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα ακινήτων» με ποσό 76.489,74€.
3. 00.8511.007 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα Δημοτικής Αγοράς» με ποσό 4.057,31€.
4. 00.8511.009 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη
χρήσης κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 7.010,15€.
5. 00.8511.010 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
μισθώματα λατομείων» με ποσό 14.636,51€.
6. 00.8511.013 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά
τακτικά έσοδα» με ποσό 2.570,28€.
7. 00.8511.017 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» με ποσό 2.421.069,07€.
8. 00.8511.018 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από
πρόστιμα επί των τελών ακαθαρίστων εσόδων» με ποσό 15.569,72€.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 154.964,78€ και:
α) Δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις ( συνολικού ποσού 234.964,78€) με Κ.Α.:
1. 35.7135.003 και τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών» με ποσό 37.500,08€ από Ίδια Έσοδα.
2. 30.7341.002 και τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια
(1ο Υποέργο)» με ποσό 2.222,67€ από Ίδια Έσοδα.
3. 30.7333.005 και τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με
ποσό 9.327,43€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
4. 30.7323.003 και τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» με
ποσό 32.498,22€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Χ.Υ.
5. 30.6412.001 και τίτλο «Μεταφορές περιπτέρων» με ποσό 1.092,00€ από Ίδια Έσοδα.
6. 00.6434.001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με ποσό 20.609,40€ από
Ίδια Έσοδα.
7. 30.8122.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα» με ποσό 51.714,98€ από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
8. 00.8261.002 και τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» με ποσό
50.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
9. 30.7323.015 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίων σε τμήματα της οδού Μπότσαρη» με ποσό
30.000,00€ από χρηματοδότηση Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ.
β) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις (ποσού 50.000,00€) με Κ.Α.:
1. 00.6492.001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
2. 00.6331.001 και τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων» με ποσό 30.000,00€ από
Ίδια έσοδα.
γ) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 30.7321.012 και τίτλο «Προσαρμογή
χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό
Σχολείο Βέροιας» κατά 18.275,00€ από Ίδια Έσοδα, 2) 30.7333.015 και τίτλο «Συντήρηση οδών
Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)» κατά 14.346,11€ από
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 3) 30.7323.032 και τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών
Επικούρου και Λάρνακας» κατά 16.584,70€ από Ίδια Έσοδα, 4) 30.7323.008 και τίτλο
Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας» κατά 8.051,57€ από χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ, 5) 30.7333.004 και τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας
(2019)» κατά 29.661,81€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 6) 30.7334.013 και τίτλο «Συντήρηση
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» κατά 5.177,71€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,
7) 30.7334.011 και τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου»
κατά 4.416,05€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 8) 30.7323.012 και τίτλο «Διαπλάτυνση οδού
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Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» κατά 64.608,82€ και μεταφέρει συνολικό
ποσό 161.121,77€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου.
Γ) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ: 00.4311.001 και τίτλο «ΚΑΠ για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο
55 Ν 1946/91)» με ποσό 108.985,00€ και στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού
(ΚΑ:90.9111.001) το ανωτέρω ποσό και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 00.6711.001 και
τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές».
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 128.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 20.6041.001 και τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» με ποσό 100.000,00€ και 2) 20.6054.001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» με ποσό 28.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει το Αποθεματικό Κεφαλαίο (ΚΑ:90.9111.001) με το
ποσό των 85.028,14€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 40.7421.006 και τίτλο
«Αποζημίωση δικαιούχων για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας μη συντελεσμένης ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία κληρονόμων Ι. Τζίμα που βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 117
και 118 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σύμφωνα με τη με αριθμό
45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017)» και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 146.376,00 € και:
α) ενισχύει τους Κ.Α.: 1) 20.6277.001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων»
και ποσό 6.000,00€, 2) 20.6277.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» και
ποσό 22.800,00€, 3) 20.6412.001 με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου»
και ποσό 5.000,00€, 4) 20.6412.003 με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών
σε ΧΥΤΑ» και ποσό 4.800,00€, 5) 20.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση
των κάδων αποβλήτων» και ποσό 19.800,00€, 6) 35.6233.002 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου
οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
3.000,00€, 7) 35.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» και ποσό 12.000,00€, 8) 35.6264.001
με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» και ποσό 3.000,00€, 9) 35.6279.001 με
τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και ποσό 9.800,00€, 10) 35.6279.004 με
τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας» και ποσό 4.000,00€, 11) 35.6279.005
με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» και ποσό 3.000,00€, 12)
35.6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο
όχημα» και ποσό 12.000,00€, 13) 35.6672.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»
και ποσό 5.000,00€, 14) 35.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» και ποσό
4.000,00€, 15) 45.6693.001 με τίτλο «Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του
κοιμητηρίου Βέροιας» και ποσό 4.000,00€ και 16) 20.6412.002 με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών
αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ)» και ποσό
4.676,00€,
β) δημιουργεί τους Κ.Α.: 1) 35.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές
χαρές» και ποσό 15.000,00€, 2) 35.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ποτιστρών» και ποσό
1.000,00€ και 3) 20.7135.007 «Προμήθεια μονάδων GPS για το στόλο των οχημάτων του Δήμου
Βέροιας» με ποσό 7.500,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και
γ) αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω Κ.Α.: 1) 20.6231.001 από «Διάθεση σύμμικτων
αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής
Μακεδονίας» σε «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας σε
ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 2) 20.6412.001 από «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
όμορου Δήμου» σε «Μεταφορά απορριμμάτων-ογκωδών σε ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας», 3)
35.7131.002 από «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές» σε «Προμήθεια καθιστικών», 4)
35.6662.001 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών
Δ.Ε Βέροιας» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων Δ.Ε Βέροιας», 5)
35.6662.002 από «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και
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παιδικών χαρών» σε «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων» και 6)
του ΚΑ: 35.6662.003 από «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών
χαρών λοιπών δημοτικών ενοτήτων» σε «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων
λοιπών δημοτικών ενοτήτων» και πιστώσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 46.270,00€ και ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 25.7336.001 και τίτλο «Συντήρηση
δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με ποσό 13.620,00€, 2) 25.7336.002 και τίτλο «Συντήρηση
δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» με ποσό 12.850,00€ και 3) 25.7336.003
και τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με ποσό 19.800,00€
από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 138.200,00€ και ενισχύει τους Κ.Α.: 1) 30.6261.010 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης
οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)»
και ποσό 2.000,00€, 2) 30.6261.011 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών
κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 3)
30.6261.012 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά
(Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 4) 30.6261.013 με τίτλο
«Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (Δομικά-ΣιδηρικάΞυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 5) 30.6261.014 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης
οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος (Δομικά-Σιδηρικά-ΞυλουργικάΧρωματισμοί)» και ποσό 2.000,00€, 6) 30.6261.016 με τίτλο «Υπηρεσία κατασκευής νέων
ηλεκτρολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και ποσό
5.000,00€, 7) 30.6261.021 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών κτιρίων ΔΕ
Βέροιας» και ποσό 5.000,00€, 8) 30.6261.022 με τίτλο «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων
δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» και ποσό 5.000,00€, 9)
30.6261.023 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων» και ποσό
2.000,00€, 10) 30.6261.024 με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων Δήμου
Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 11) 30.6261.025 με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου
Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 12) 30.6261.026 με τίτλο «Συντήρηση Συναγερμών-Μεγαφωνικών
και Εγκαταστάσεων Ασθενών ρευμάτων σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» και
ποσό 2.000,00€, 13) 30.6662.019 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων –
Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων–Πυρόσβεσης–Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη
συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» και ποσό 2.000,00€, 14) 30.6662.013 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Δήμου Βέροιας»
και ποσό 3.000,00€, 15) 30.6662.020 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 16)
30.6662.021 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 17)
30.6662.022 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 11.800,00€, 18) τον
30.6662.023 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων-σιδηρικών-ξυλουργικών-οικοδομικών για τη
συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Μακεδονίδος» και ποσό 9.800,00€, 19)
30.6662.024 με τίτλο «Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων-Κλιματισμού- Εγκαταστάσεων
ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου» και ποσό 9.800,00€, 20) 30.6662.025 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών Κεντρικών ασθενών ρευμάτων-Πυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση
σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 9.800,00€, 21) 30.6662.026 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών Κεντρικών θερμάνσεων-Κλιματισμού-Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτωνΠυρόσβεσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων
Δ.Ε.Βεργίνας, Μακεδονίδος» και ποσό 9.800,00€, 22) 30.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών
πυρόσβεσης» και ποσό 14.800,00€ και 23) 30.7135.019 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
κλιματιστικών μονάδων» και ποσό 14.800,00€ από Ίδια Έσοδα.
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Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 12.000,00€ από τον ΚΑ: 64.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού» και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο «Επιχορήγηση
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» από χρηματοδότηση
ΥΠ.ΕΣ.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με ΚΑ: 40.7413.005 από
«Πράξη Εφαρμογής στην Δ.Ε. Απ. Παύλου» σε «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής
μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου» (Π.Ε.2,3,4,5,7).
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 9.000,00€ από τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 15.6474.001 και τίτλο «Έξοδα τουριστικής
προβολής - δράσεων του Δήμου Βέροιας» ποσό 7.000,00€ και 2) 15.6442.003 και τίτλο
«Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων τουριστικού ενδιαφέροντος» ποσό
2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 15.6615.001 και τίτλο «Έκδοση
ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος» από Ίδια Έσοδα.
ΙΒ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 310.000,00€ σε εκτέλεση της με αρ.
πρωτ. 1171 / 21-02-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1328.018 και τίτλο «Ένταξη
της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και
2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» με κωδικό ΟΠΣ 5050665 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ)» με ποσό 310.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
(ΚΑ:90.9111.001) το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ: 64.7331.007 και
τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο
Γυμνάσιο Βέροιας» με ποσό 310.000,00€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ: 20.7135.016 και τίτλο «Προμήθεια
υλικών και εξοπλισμού του Δημοτικού Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΔ) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του Κ.Α. 30.7321.005 από «Κατασκευή
αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» σε «Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών
δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας».
ΙΕ) Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 40.6117.001 και τίτλο
«Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης
Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους)» με ποσό 3.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 20.000,00€ σε εκτέλεση της με αρ.
πρωτ. 20210/27-03-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.1322.019 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού"» με ποσό 20.000,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
(ΚΑ:90.9111.001) το ανωτέρω ποσό: 1) δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ: 64.6279.002 και τίτλο
«Απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορονοϊού» με ποσό 10.000,00€ και 2) ενισχύει την πίστωση με ΚΑ: 64.7135.007
και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού» με ποσό 10.000,00€ από
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
ΙΖ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) ποσό 75.000,00€ το οποίο
προκύπτει από τη μείωση των πιστώσεων με Κ.Α.: 1) 30.7323.020 και τίτλο «Ενδοδημοτική
οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας (2020)» κατά 50.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 2)
30.7321.005 και τίτλο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 1ου Λυκείου Δήμου Βέροιας» κατά
25.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
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β) από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001) μεταφέρει ποσό 161.713,24€ και
δημιουργεί τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 30.7411.004 και τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική
μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» με ποσό 56.513,24€, 2) 30.7135.002 και τίτλο «Προμήθεια
και τοποθέτηση σχαρών και καλυμμάτων σε φρεάτια οικισμού Χαράδρας» με ποσό 3.500,00€, 3)
30.6117.004 και τίτλο «Έλεγχος κερκίδων ΕΑΚ Βέροιας» με ποσό 2.500,00€, 4) 30.7321.003 και
τίτλο «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας» με ποσό 2.000,00€, 5)
30.6662.005 και τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Βέροιας» με
ποσό 24.800,00€, 6) 30.6662.006 και τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης
Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδας» με ποσό 24.800,00€, 7)
30.6117.005 και τίτλο «Υπηρεσία εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών» με ποσό 24.800,00€, 8)
30.6233.003 και τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Απ.
Παύλου» με ποσό 22.800,00€ και
γ) από το Αποθεματικό Κεφάλαιοτου (ΚΑ:90.9111.001) μεταφέρει ποσό 299.800,00€ και
ενισχύει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 30.6233.002 και τίτλο «Μίσθωση Γκρέιντερ για κάλυψη
έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 19.800,00€
από Ίδια Έσοδα και 2) 30.7323.022 και τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας
Βέροιας (2020)» με ποσό 280.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΙΗ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 200.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο «Επιχορήγηση
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας» από Ίδια Έσοδα.
ΙΘ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 14.000,00€ και δημιουργεί πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 15.6442.002 και τίτλο «Έξοδα
εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου απευθυνόμενα σε παιδιά και νέους» με ποσό 10.000,00€
και 2) 15.6442.004 και τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, δράσεων ευαισθητοποίησης σε
θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδικής-εφηβικής ηλικίας» με ποσό 4.000,00€
από Ίδια Έσοδα.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
διαμορφώνεται στο ποσό των 177.649,83€.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 118 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-4-2020
Ο Δήμαρχος
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