
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθμ. 15 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  318 / 2018. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6
ης

 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και 

ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 16-05-2018 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 6 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Β. Παπαδόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 

2. Ι. Κυρατλίδης (δήλωσε κώλυμα) 

3. Ζ. Πατσίκας 

4. Χρ.Γαϊτάνου (αναπλ.μέλος) 

5. Ν.Τσιαμήτρος (αναπλ.μέλος) 
 

2. Λ. Ακριβόπουλος 

3. Α. Σιδηρόπουλος 

4. Δ. Κουλουριώτης 

5. Α. Λαζαρίδης 

6. Α. Αποστολόπουλος 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το MONO θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 17-05-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών, που έχει ως εξής: 

«Α) Με το από 23-04-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Διεύθυνση Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής ενημερώνει ότι σε συνέχεια της με αριθ. Α.Π. : 3881/25-07-

2017 (ΑΔΑ:68277ΛΛ-9Ψ9) πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας με την οποία κλήθηκαν οι δυνητικοί δικαιούχοι Δήμοι της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 

συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της 

δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, ο Δήμος Βέροιας υπέβαλλε δύο προτάσεις για 

χρηματοδότηση. 

Οι προτάσεις αφορούσαν στις πράξεις «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου 

Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» με προϋπολογισμό 251.720,00€ και «Αγροτική οδοποιία 

στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» με προϋπολογισμό 

440.572,00€ με το Φ.Π.Α. 

Με την Α.Π.:1783/17-4-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

«Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και οι δύο προτάσεις 

του Δήμου μας, περιλήφθηκαν στις χρηματοδοτούμενες πράξεις, μετά το πέρας της 

διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης όλων των γενόμενων προτάσεων.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαβιβάζει την απόφαση ένταξης και αιτείται να γίνει 

αποδοχή της χρηματοδότησης και εγγραφή των πράξεων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

τρέχοντος έτους. 



Β) Επίσης, με το από 23-04-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Διεύθυνση 

Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής, μας ενημερώνει ότι προκειμένου ο Δήμος 

να σχεδιάσει την προβολή των υποδομών φιλοξενίας διαμέσου της καταγραφής , ανάλυσης 

και παρουσίασης των σχετικών τουριστικών δεδομένων  τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου  Κ.Α. με τίτλο «Πρόταση προβολής των υποδομών 

φιλοξενίας, διαμέσου της καταγραφής, ανάλυσης και παρουσίασης των σχετικών 

τουριστικών δεδομένων » με το ποσό των 4.960,00€, που θα προέλθει από το αποθεματικό 

του Δήμου. 

Γ) Με το από 27-04-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   

γνωστοποιείται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. 

με τίτλο «Προμήθεια  αριθμοδεικτών στύλων φωτισμού» και  πίστωση 10.000,00€, η οποία 

θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. 

Δ) Με το από 30-04-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2018 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00€ στον ΚΑ:20/6231.003 με 

τίτλο «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» και αιτείται της αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού με τη διόρθωση του ανωτέρω Κ.Α. και ταυτόχρονη ενίσχυση του με το 

ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Ε) Με τα από 30-04-2018 & 4-05-2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της η Δ/νση 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού με τη δημιουργία δύο νέων Κ.Α., ως εξής: 1) Με τίτλο «Προμήθεια 

βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου Βέροιας» και ποσό 4.000,00€ και 

2) Με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου» με ποσό 

24.800,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) Με το από 03-05-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης-Τουρισμού ενημέρωσε ότι ο πληθυσμός των αδέσποτων  ζώων συντροφιάς στο 

Δήμο Βέροιας  αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου 

μας  δεν διαθέτει σε 24ωρη βάση συνεργείο περισυλλογής και ιατρό ώστε να παρέχει 

βοήθεια σε έκτακτα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας 

του Κτηνιατρείου και του συνεργείου περισυλλογής, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή ακόμη 

και Σαββατοκύριακα, ενδεικτικά αναφέροντας: χειρουργεία τροχαίων ατυχημάτων, 

δηλητηριάσεις ζώων, εφαρμογή γενικής ιατρικής εν γένει που πρέπει να γίνουν άμεσα την 

ίδια στιγμή που διαπιστώνεται το πρόβλημα και πιθανή καθυστέρηση παροχής βοήθειας 

στο ζώο, μιας και το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου είναι 07: 00 με 15:00 

από Δευτέρα έως Παρασκευή, μπορεί να αποβεί μοιραία, καθώς και η φύλαξη του 

περιθαλπόμενου ζώου σε ιδιωτικούς κατάλληλους χώρους για τα περιστατικά που 

συμβαίνουν εκτός λειτουργίας του Καταφυγίου.  Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία 

η δημιουργία κωδικού με τίτλο «Υπηρεσίες Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 

και Παροχής Κτηνιατρικής Φροντίδας», με το ποσό των 8.000,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Με το από 03-05-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μας 

γνωστοποιείται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. 

με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για την μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα» 

και πίστωση 12.400,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Η) Με το από 04-05-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται την αλλαγή κωδικών πιστώσεων και την 

προσαρμογή τους σε ανάλογο κωδικό του προϋπολογισμού. Αναλυτικά, ζητάει την αλλαγή 

των παρακάτω πιστώσεων από κωδικούς έργων σε κωδικούς υπηρεσιών των: 1) «Βελτίωση 

πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας», 2) «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. 

Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος», 3) «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. 

Βέροιας», 4) «Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων», 5) «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» 

και 6) «Συντήρηση ποτίστρων». 



Θ) Με το από 07-05-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   μας 

γνωστοποιείται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. 

με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)» με ποσό 5.113,64€ από Χρηματικό 

Υπόλοιπο ΣΑΤΑ, προκειμένου να εξοφληθεί ο 2
ος

 και τελικός λογαριασμός του έργου το 

οποίο περαιώθηκε και η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του εγκρίθηκε με την 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 67/2018. 

Ι) Με το από 07-05-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-

Γραφείο Νομικών Συμβούλων, ενημερώνει ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ανάθεση σε 

δικαστικό επιμελητή, λόγω αυξημένων αναγκών του Δήμου για επιδόσεις δικαστικών 

εγγράφων όταν συντρέχει περίπτωση, τίθεται ανάγκη   αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

με ενίσχυση του ΚΑ:00/6494.001 με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 

επιμελητών» με το ποσό των 20.000,00€, που θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. 

ΙΑ) Με το από 08-05-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Διεύθυνση Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής ενημερώνει ότι ο  Δήμος Βέροιας στην προσπάθεια υλοποίησης 

των στόχων της παρούσας διοίκησης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 

που εποπτεύει, προωθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας , 

Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) και 

το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Δ.Μ), τη διεξαγωγή 

έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις 

για τη βιώσιμη αναβάθμιση κτιρίων  ιδιοκτησίας του. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, το 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση αλλά και 

πολυετή εμπειρία, έχει ήδη συγκροτήσει ομάδα εργασίας η οποία θα αναλάβει τη σχεδίαση 

των απαιτούμενων εργασιών-μελετών, όπως ενεργειακή αποτύπωση των κτιρίων, διάφορες 

μετρήσεις, προτάσεις αποδοτικών παρεμβάσεων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κ.ά. 

Στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι τα κτίρια να μεταβούν σε ενεργειακή 

κατάσταση της κείμενης νομοθεσίας και να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της 

Ενωσιακής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών-μελετών θα αξιοποιηθούν 

περαιτέρω για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης η οποία τεχνοοικονομικά θα 

προορίζεται προς το άριστο αποτέλεσμα κόστους-οφέλους, ενώ απώτερος σκοπός της 

έρευνας είναι η προετοιμασία για την ένταξη του έργου στο νέο Σύμφωνο Εταιρικής 

Σχέσης (ΣΕΣ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η υλοποίηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Δήμου Βέροιας, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι Κύριος του έργου είναι ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι 

παρ.1.α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 

85/Α/11-04-2012), προτείνεται η δημιουργία νέου κωδικού στον τρέχοντα 

προϋπολογισμό και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου, με τίτλο: «Προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. ‘’Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας ,  Αλληλεγγύης, 

Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ)’’ και 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.), για τη 

διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη 

αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας», με πίστωση 22.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%), από το αποθεματικό του Δήμου. 

ΙΒ) Με το από 09-05-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας αιτείται της δημιουργίας νέας πίστωσης  με τίτλο 

«Προμήθεια πλαστικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» και ποσό 4.800,00€ από Ίδια 

Έσοδα. 

ΙΓ)  Με το από 10-05-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της  Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών   γνωστοποιείται στην υπηρεσία ότι η γέφυρα της τάφρου Α5 στην περιοχή 

Κουλούρα χρίζει συντήρησης για αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης της και τίθεται  η 

ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο 



«Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» και ποσό 15.000,00€ από Ίδια 

Έσοδα. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-

5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 

παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Ετησίου 

Προγράμματος Δράσης έτους 2018 του Δήμου, ως εξής: 

Α) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 692.292,00€ σε εκτέλεση της Απόφασης με 

Α.Π.:1783/17-4-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Ένταξη των Πράξεων 

με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και: 

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1328.007, τίτλο «Ένταξη 

των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και ποσό 692,292,00€ και 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί δύο (2) νέες πιστώσεις, ως εξής: 

1. ΚΑ:64/7341.005 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του 

Δήμου Βέροιας» και ποσό 251.720,00€. 

2. ΚΑ:64/7341.006 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-

Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» και ποσό 440.572,00€. 

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.960,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:15/6474.002 και τίτλο  

«Πρόταση προβολής των υποδομών φιλοξενίας, διαμέσου της καταγραφής, ανάλυσης και 

παρουσίασης των σχετικών τουριστικών δεδομένων»  από Ίδια Έσοδα. 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:20/6699.003 και 

τίτλο  «Προμήθεια  αριθμοδεικτών στύλων φωτισμού» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων διορθώνει τον ΚΑ:20/6231.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών 

απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» σε ΚΑ:20/6277.003 διατηρώντας τον ίδιο τίτλο και μεταφέρει 

από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 9.800,00€ και ενισχύει την 

ανωτέρω πίστωση με το ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 28.800,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής: 1) Με 

ΚΑ:45/6693.001, τίτλο «Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του 

κοιμητηρίου Βέροιας» και ποσό 4.000,00€ και 2) Με ΚΑ:35/7135.001, τίτλο «Προμήθεια-

τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου» και ποσό 24.800,00€ από Ίδια 

Έσοδα. 

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 8.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20/6279.003, 

τίτλο «Υπηρεσίες Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Παροχής Κτηνιατρικής 

Φροντίδας» από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 12.400,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:30/6117.001 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας 

στη Βεργίνα» από Ίδια Έσοδα. 

Η) Στο σκέλος των εξόδων τροποποιούνται οι: 1) ΚΑ:35/7336.001 με τίτλο «Βελτίωση 

πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε ΚΑ:35/6262.001, 2) ΚΑ:35/7336.002 με 

τίτλο «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, 

Μακεδονίδος» σε ΚΑ:35/7336.002, 3) ΚΑ:45/7336.001 με τίτλο «Συντήρηση 

νεκροταφείων Δ.Ε. Βέροιας» σε ΚΑ:45/6262.001, 4) ΚΑ:45/7336.003 με τίτλο 

«Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» σε ΚΑ:45/6262.002, 5) 

ΚΑ:35/7336.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών 



χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» σε ΚΑ:35/6262.003 και 6) ΚΑ:30/7336.001 

με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» σε ΚΑ:35/6262.004. 

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 5.113,64€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7323.029 

και τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)» από Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ. 

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 20.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την  πίστωση με ΚΑ:00/6494.001 

και τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» από Ίδια Έσοδα. 

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 22.320,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:00/6737.008 και τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. 

"Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής 

Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ)" και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής 

Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.), για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και 

προτάσεις για τη βιώσιμη αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα. 

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20/7135.006 

και τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» από Ίδια Έσοδα. 

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 15.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:30/7323.030 και τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» από 

Ίδια Έσοδα. 

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε; 

Μέλη: Ναι. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το από 17-05-2018 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών. 

2. Την αριθμ. 317/2018 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής». 

3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 

822/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 

12531/2017/04-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. 

4. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας έτους 2018. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, το 

αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., της αριθμ. 23976/26-7-2016 ΚΥΑ και 

του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59. 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: 

Ι) Την Αναμόρφωση (6
η
) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής : 

Α) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 692.292,00€ σε εκτέλεση της Απόφασης με 

Α.Π.:1783/17-4-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Ένταξη των Πράξεων 

με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και: α) στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα 

πίστωση με ΚΑ:00/1328.007, τίτλο «Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 

2014-2020» και ποσό 692,292,00€ και β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω 

Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90/9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί δύο (2) νέες 

πιστώσεις, ως εξής: 



1. ΚΑ:64/7341.005 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του 

Δήμου Βέροιας» και ποσό 251.720,00€. 

2. ΚΑ:64/7341.006 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-

Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» και ποσό 440.572,00€. 

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.960,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:15/6474.002 και τίτλο  

«Πρόταση προβολής των υποδομών φιλοξενίας, διαμέσου της καταγραφής, ανάλυσης και 

παρουσίασης των σχετικών τουριστικών δεδομένων»  από Ίδια Έσοδα. 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:20/6699.003 και 

τίτλο  «Προμήθεια  αριθμοδεικτών στύλων φωτισμού» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων διορθώνει τον ΚΑ:20/6231.003 με τίτλο «Διάθεση ογκωδών 

απορριμμάτων και ΑΕΚΚ» σε ΚΑ:20/6277.003 διατηρώντας τον ίδιο τίτλο και μεταφέρει 

από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 9.800,00€ και ενισχύει την 

ανωτέρω πίστωση με το ποσό των 9.800,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 28.800,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις ως εξής: 1) Με 

ΚΑ:45/6693.001, τίτλο «Προμήθεια βιοενζύμου για την εύρυθμη λειτουργία του 

κοιμητηρίου Βέροιας» και ποσό 4.000,00€ και 2) Με ΚΑ:35/7135.001, τίτλο «Προμήθεια-

τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου» και ποσό 24.800,00€ από Ίδια 

Έσοδα. 

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 8.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20/6279.003, 

τίτλο «Υπηρεσίες Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Παροχής Κτηνιατρικής 

Φροντίδας» από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 12.400,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:30/6117.001 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας 

στη Βεργίνα» από Ίδια Έσοδα. 

Η) Στο σκέλος των εξόδων τροποποιούνται οι: 1) ΚΑ:35/7336.001 με τίτλο «Βελτίωση 

πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» σε ΚΑ:35/6262.001, 2) ΚΑ:35/7336.002 με 

τίτλο «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, 

Μακεδονίδος» σε ΚΑ:35/7336.002, 3) ΚΑ:45/7336.001 με τίτλο «Συντήρηση 

νεκροταφείων Δ.Ε. Βέροιας» σε ΚΑ:45/6262.001, 4) ΚΑ:45/7336.003 με τίτλο 

«Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» σε ΚΑ:45/6262.002, 5) 

ΚΑ:35/7336.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών παιδικών 

χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» σε ΚΑ:35/6262.003 και 6) ΚΑ:30/7336.001 

με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» σε ΚΑ:35/6262.004. 

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 5.113,64€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7323.029 

και τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)» από Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ. 

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 20.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την  πίστωση με ΚΑ:00/6494.001 

και τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» από Ίδια Έσοδα. 

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 22.320,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:00/6737.008 και τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. 

"Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής 

Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ)" και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής 

Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.), για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και 

προτάσεις για τη βιώσιμη αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα. 



ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20/7135.006 

και τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» από Ίδια Έσοδα. 

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 15.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:30/7323.030 και τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» από 

Ίδια Έσοδα. 

ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   318 / 2018. 
.................................................................………………………...………………………............................... 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  18-05-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 318/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6
ης

 Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 

Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 318/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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