
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθμ. 17 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  357 / 2018. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7
ης

 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 05 Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 

ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 01-06-2018 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. Δ. Κουλουριώτης 

2. Ι. Κυρατλίδης 

3. Ζ. Πατσίκας 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Α.Αποστολόπουλος αποχώρησε 

από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της 

αριθμ.378/2018 απόφασης. 

2. Λ. Ακριβόπουλος 

3. Α. Σιδηρόπουλος 

4. Β. Παπαδόπουλος 

5. Α. Λαζαρίδης 

6. Α. Αποστολόπουλος 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 01-06-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών, που έχει ως εξής: 

«Α) Στον  Προϋπολογισμό έτους 2018, στον ΚΑ:10/8111.001 με τίτλο «Πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που 

απαιτείται για την πληρωμή  των ανωτέρω υποχρεώσεων ανέρχεται σε 290.000,00€. Κατά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού, έγινε επανεκτίμηση και διαπιστώθηκε ότι οι 

υποχρεώσεις αυτές θα ανέλθουν σε χαμηλότερο επίπεδο, περίπου στο ποσό των 

190.000,00€. Το υπολειπόμενο ποσό των 100.000,00€ θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του 

Δήμου. 

Β) Σε εκτέλεση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 336/18 σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 39/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας περί τροποποίησης του ετησίου 

προγράμματος δράσης έτους 2018  τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με 

την ενίσχυση της πίστωσης με ΚΑ:00/6738.001 «Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Πολλαπλής Ανάπτυξης» με το ποσό των 60.000,00€. Η πίστωση θα προέλθει από Ίδια 

Έσοδα. 

Γ) Με το από 17-05-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

ενημερώνει ότι,  στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 (αρ. απόφ. Δ.Σ. 

124/2018 – 2
η
 αναμόρφωση προϋπολογισμού) εγγράφηκε η πίστωση με τίτλο 

«Αποκατάσταση ανελκυστήρα, κυλιόμενου διαδρόμου και τοποθέτηση καμερών του έργου 

της Ανάπλασης»,  ΚΑ:30.7326.009  και ποσό  20.000,00€ από Ίδια Έσοδα. Δεδομένου ότι 

οι ζημίες στον ανελκυστήρα και τον κυλιόμενο διάδρομο της πλατείας Ελιάς πρέπει να 

αποκατασταθούν από το αρμόδιο συνεργείο εγκατάστασης και συντήρησης προτείνεται η 

απευθείας ανάθεση του ποσού των 9.800,00€ για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. 

Επομένως, προκύπτει  ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού με την κατάργηση του 

ΚΑ:30.7326.009 «Αποκατάσταση ανελκυστήρα, κυλιόμενου διαδρόμου και τοποθέτηση 



καμερών του έργου της Ανάπλασης» και τη δημιουργία, μέσω αποθεματικού, νέου Κ.Α. 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών αποκατάστασης ζημιών 

ανελκυστήρα και κυλιόμενου διαδρόμου ανάπλασης Βέροιας», με ποσό πίστωσης 

9.800,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.   

Δ)  Με το από 17-05-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την κατάργηση του ΚΑ:30/7412.003 με τίτλο 

«Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στην Βεργίνα» από Ίδια Έσοδα. 

Ε)  Με το από 23-05-2018 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

αιτείται αναμόρφωσης προϋπολογισμού: α) Με την κατάργηση των εξής Κ.Α.: 1) 

ΚΑ:30/7331.018  με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων δημοτικών κτιρίων» και 

ποσό 4.800,00€, 2) ΚΑ:30/7331.019 με τίτλο «Συντήρηση δομικών δημοτικών κτιρίων» 

και ποσό 4.800,00€, 3) ΚΑ:30/7331.020 με τίτλο «Συντήρηση ξυλουργικών  δημοτικών 

κτιρίων» και ποσό 4.800,00€ και 4) ΚΑ:30/7331.021 με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών 

δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€, β) Με τη μείωση των εξής Κ.Α.: 1) 

ΚΑ:30/7331.008 με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων σχολικών κτιρίων» και ποσό 

15.000,00€, 2) ΚΑ:30/7331.009 με τίτλο «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων» και 

ποσό 15.000,00€, 3) ΚΑ:30/7331.010 με τίτλο «Συντήρηση ξυλουργικών  σχολικών 

κτιρίων» και ποσό 15.000,00€ και 4) ΚΑ:30/7331.011 με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών 

σχολικών κτιρίων» και ποσό 15.000,00€ και γ) Με τη δημιουργία νέων Κ.Α. υπηρεσιών ως 

εξής: 1) με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 

Απ.Παύλου (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€, 2)  

με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά  (Σιδηρικά-

Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€, 3) με τίτλο «Υπηρεσία 

συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας (Σιδηρικά-Οικοδομικά-

Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€ και 4) με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης 

σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-

Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€.  

Οι πιστώσεις των  περιπτώσεων α) και β) θα  μεταφερθούν στο αποθεματικό του Δήμου 

και μέσω αυτού θα δημιουργηθούν οι νέες πιστώσεις της περίπτωσης γ) με χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ. 

ΣΤ) Με το από 21-05-2018 έγγραφό της η Δ/νση Προγραμματισμού–Οργάνωσης-

Πληροφορικής γνωστοποιεί ότι με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με αριθμ.πρωτ. 92462/29-08-2017 (ΑΔΑ:78Μ9465ΧΙ8-ΚΡΠ), με την οποία 

εντάχθηκαν: 1) Το έργο (που θα πραγματοποιηθεί ως υπηρεσία)  «Βελτίωση γηπέδου Αγίας 

Βαρβάρας Βέροιας» στο  Πρόγραμμα   Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E016) και 2) Το έργο 

(που θα πραγματοποιηθεί ως προμήθεια) «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου 

Αντισφαίρισης Ράχης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑE016) 

χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Βέροιας για τις πιο πάνω πράξεις. Για την εκταμίευση των 

χρημάτων απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου Βέροιας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για κάθε πράξη χωριστά. 

Ήδη με τις: 1) Αριθμ. 577/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

(ΑΔΑ:Ω769Ω9Ο-154) «Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την 

υλοποίηση του έργου «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας», β) ορισμός εκπροσώπου με 

τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του 

Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης» και 2) Αριθμ. 580/2017 

(ΑΔΑ:Ω4ΞΛΩ9Ο-ΦΦ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας «Έγκριση α) 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-

Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του 

δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης», ο Δήμος Βέροιας έχει αποδεχθεί τη σύναψη των 



προγραμματικών συμβάσεων. Με την υπογραφή των δύο προγραμματικών συμβάσεων, 

από την 10-05-2018, είναι πλέον δυνατό να περιληφθούν οι χρηματοδοτούμενες πράξεις 

στον προϋπολογισμό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης τρέχοντος έτους. Επομένως, προκύπτει 

ανάγκη δημιουργίας δύο νέων Κ.Α. με τίτλους: 1) «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας 

Βέροιας» και ποσό 15.787,00€ και 2) «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου  

αντισφαίρισης Ράχης» και ποσό 18.341,00€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (2017). 

Ζ) Με το από 24-05-2018 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του 

ΚΑ:20/6277.001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» με το ποσό των 

1.893,60€ από Ίδια Έσοδα. 

Η) Με το από 31-05-2018 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του 

ΚΑ:35/6262.004 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» με το ποσό των 7.000,00€ 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) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:10/8111.001 με τίτλο «Πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 100.000,00€ και μεταφέρει το 

ανωτέρω ποσό στο  Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 60.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00/6738.001 με 

τίτλο «Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης» από Ίδια Έσοδα. 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων: α) Καταργεί τον ΚΑ:30/7326.009 με τίτλο «Αποκατάσταση 

ανελκυστήρα, κυλιόμενου διαδρόμου και τοποθέτηση καμερών του έργου της Ανάπλασης» 

και πίστωση 20.000,00€ και την μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με 

ΚΑ:90/9111.001 και β) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 

9.800,00€ με ΚΑ:30/6662.015 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών 

αποκατάστασης ζημιών ανελκυστήρα και κυλιόμενου διαδρόμου ανάπλασης Βέροιας» από 

Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ:30/7412.003 με τίτλο  «Μελέτη διαχείρισης 

κυκλοφορίας στην Βεργίνα» και ποσό 12.400,00€ και μεταφέρει την πίστωση των 

12.400,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001, το οποίο ενισχύει ισόποσα. 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων: 

α) Καταργεί τους Κ.Α.: 1) ΚΑ:30/7331.018 με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων 

δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€, 2) ΚΑ:30/7331.019 με τίτλο «Συντήρηση 

δομικών δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€, 3) ΚΑ:30/7331.020 με τίτλο 

«Συντήρηση ξυλουργικών δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€ και 4) ΚΑ:30/7331.021 

με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€. 

β) Μειώνει τους Κ.Α: 1) ΚΑ:30/7331.008 με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων 

σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€, 2) ΚΑ:30/7331.009 με τίτλο «Συντήρηση δομικών 

σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€, 3) ΚΑ:30/7331.010 με τίτλο «Συντήρηση 

ξυλουργικών  σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€ και 4) ΚΑ:30/7331.011 με τίτλο 

«Συντήρηση χρωματισμών σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€ και μεταφέρει στο 

Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 79.200,00€. 

γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 79.200,00€ και δημιουργεί τέσσερις νέες πιστώσεις, ως εξής: 

1) ΚΑ:30/6261.001 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Απ.Παύλου (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€. 



2) ΚΑ:30/6261.002  με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Δοβρά (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€. 

3) ΚΑ:30/6261.003 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Βεργίνας (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€. 

4) ΚΑ:30/6261.004 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε.Μακεδονίδος (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€ 

και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

ΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 34.128,00€ σε εκτέλεση της με 

αριθμ.πρωτ. 92462/29-08-2017 (ΑΔΑ:78Μ9465ΧΙ8-ΚΡΠ) Απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκαν: 1) Το έργο (που θα 

πραγματοποιηθεί ως υπηρεσία) «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας» στο  

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑE016) με ποσό 15.787,00€ και 2) Το έργο (που θα 

πραγματοποιηθεί ως προμήθεια) «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου  Αντισφαίρισης 

Ράχης» στο  Πρόγραμμα   Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E016) με ποσό 18.341,00€ και: 

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1322.008, τίτλο 

«Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 016)» και ποσό 

34.128,00€ και 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί δύο (2) νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) 

ΚΑ:61/6262.001 με τίτλο «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας» και ποσό 

15.787,00€ και 2) ΚΑ:61/6662.001 με τίτλο «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου  

αντισφαίρισης Ράχης» και ποσό 18.341,00€. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 1.893,60€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20/6277.001 και  

τίτλο «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 7.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35/6262.004 και  

τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» από Ίδια Έσοδα. 

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με την εισήγηση και την εν τω μεταξύ συμπλήρωσή 

της με επιπλέον αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου; 

Μέλη: Ναι. 

Αποστολόπουλος: Ψηφίζω λευκό για την περίπτωση Γ΄. 

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

1. Το από 01-06-2018 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών. 

2. 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. 

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας έτους 2018. 

4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

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  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Ομόφωνα (εκτός της περίπτωσης Γ΄, 

την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία): 

Ι) Την Αναμόρφωση (7
η
) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής : 



Α) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:10/8111.001 με τίτλο «Πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 100.000,00€ και μεταφέρει το 

ανωτέρω ποσό στο  Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 60.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00/6738.001 με 

τίτλο «Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης» από Ίδια Έσοδα. 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων: α) Καταργεί τον ΚΑ:30/7326.009 με τίτλο «Αποκατάσταση 

ανελκυστήρα, κυλιόμενου διαδρόμου και τοποθέτηση καμερών του έργου της Ανάπλασης» 

και πίστωση 20.000,00€ και την μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου με 

ΚΑ:90/9111.001 και β) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου δημιουργεί νέα πίστωση ποσού 

9.800,00€ με ΚΑ:30/6662.015 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών 

αποκατάστασης ζημιών ανελκυστήρα και κυλιόμενου διαδρόμου ανάπλασης Βέροιας» από 

Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ:30/7412.003 με τίτλο  «Μελέτη διαχείρισης 

κυκλοφορίας στην Βεργίνα» και ποσό 12.400,00€ και μεταφέρει την πίστωση των 

12.400,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001, το οποίο ενισχύει ισόποσα. 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων: 

α) Καταργεί τους Κ.Α.: 1) ΚΑ:30/7331.018 με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων 

δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€, 2) ΚΑ:30/7331.019 με τίτλο «Συντήρηση 

δομικών δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€, 3) ΚΑ:30/7331.020 με τίτλο 

«Συντήρηση ξυλουργικών δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€ και 4) ΚΑ:30/7331.021 

με τίτλο «Συντήρηση χρωματισμών δημοτικών κτιρίων» και ποσό 4.800,00€. 

β) Μειώνει τους Κ.Α: 1) ΚΑ:30/7331.008 με τίτλο «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων 

σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€, 2) ΚΑ:30/7331.009 με τίτλο «Συντήρηση δομικών 

σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€, 3) ΚΑ:30/7331.010 με τίτλο «Συντήρηση 

ξυλουργικών  σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€ και 4) ΚΑ:30/7331.011 με τίτλο 

«Συντήρηση χρωματισμών σχολικών κτιρίων» κατά 15.000,00€ και μεταφέρει στο 

Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 79.200,00€. 

γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 79.200,00€ και δημιουργεί τέσσερις νέες πιστώσεις, ως εξής: 

1) ΚΑ:30/6261.001 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Απ.Παύλου (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€. 

2) ΚΑ:30/6261.002  με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Δοβρά (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€. 

3) ΚΑ:30/6261.003 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Βεργίνας (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€. 

4) ΚΑ:30/6261.004 με τίτλο «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε.Μακεδονίδος (Σιδηρικά-Οικοδομικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)» και ποσό 19.800,00€ 

και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

ΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 34.128,00€ σε εκτέλεση της με 

αριθμ.πρωτ. 92462/29-08-2017 (ΑΔΑ:78Μ9465ΧΙ8-ΚΡΠ) Απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκαν: 1) Το έργο (που θα 

πραγματοποιηθεί ως υπηρεσία) «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας» στο  

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑE016) με ποσό 15.787,00€ και 2) Το έργο (που θα 

πραγματοποιηθεί ως προμήθεια) «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου  Αντισφαίρισης 

Ράχης» στο  Πρόγραμμα   Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E016) με ποσό 18.341,00€ και: 

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1322.008, τίτλο 

«Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 016)» και ποσό 

34.128,00€ και 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί δύο (2) νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) 

ΚΑ:61/6262.001 με τίτλο «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας» και ποσό 



15.787,00€ και 2) ΚΑ:61/6662.001 με τίτλο «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου  

αντισφαίρισης Ράχης» και ποσό 18.341,00€. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 1.893,60€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20/6277.001 και  

τίτλο «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 7.000,00€ κι ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35/6262.004 και  

τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» από Ίδια Έσοδα. 

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

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   357 / 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 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  06-06-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 357/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7
ης

 Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 

Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 357/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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