
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθμ. 28 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  558 / 2018. 

 Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13
ης

 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 18 Σεπτεμβρίου 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 14-09-2018 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 5 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 

2. Ι. Κυρατλίδης 

3. Α. Αποστολόπουλος 

4. Ν.Τσιαμήτρος 
 

2. Α. Σιδηρόπουλος 

3. Δ. Κουλουριώτης 

4. Β. Παπαδόπουλος 

5. Α. Λαζαρίδης 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 14-08-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών, που έχει ως εξής: 

«Α) Με το από 14-09-2018 υπηρεσιακό σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας & 

Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας σκοπεύει να προχωρήσει φέτος, κατά 

την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στην δημιουργία θεματικού 

πάρκου (Το καράβι των Ξωτικών) με σκοπό την ψυχαγωγία των πολιτών, την δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών και την εορταστική εμφάνιση της πόλης και την προσέλκυση 

μέσω αυτής επισκεπτών.  Επίσης, μέσα στα σχέδια του φθινοπώρου είναι και η συμμετοχή 

του Δήμου, ως μετόχου, στην εκδήλωση ΙΜΑΤΗΙΑ QUALITY I.Q. που διοργανώνεται για 

δεύτερη συνεχή χρονιά από την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., στην Αθήνα. Εξαιτίας των παραπάνω, 

αιτείται της ενίσχυσης του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» 

με το ποσό των 74.000,00€ έτσι ώστε ο Δήμος Βέροιας να ανταπεξέλθει στον παραπάνω 

προγραμματισμό αλλά και στις καθιερωμένες εκδηλώσεις του, όπως αυτή του εορτασμού 

της απελευθέρωσης της πόλης. Το ανωτέρω αιτούμενο ποσό θα προέλθει από το 

αποθεματικό και την απομείωση άλλων κωδικών, ως εξής: 1) 64.000,00€ από το 

αποθεματικό, 2) 9.650,00€ από τον ΚΑ:00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 

τοπικών εορτών» και 3) 350,00€ από τον ΚΑ:00.6444.001 «Έξοδα αδελφοποιήσεων». 

Β) Με το από 12/09/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την αρ. 381/2017 (ΑΔΑ:7ΣΨΠΩ9Ο-

5ΕΞ) απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη» ως τακτικό μέλος με ετήσια δαπάνη συμμετοχής 9.000,00€ και σε εκτέλεση 

αυτής δημιουργήθηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του 2017. Εκ παραδρομής δεν έχει 

εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης τρέχοντος έτους 

για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής. Αιτείται επομένως, της δημιουργίας νέου Κ.Α. 

με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία 

Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» και ποσό 9.000,00€ από το αποθεματικό 

του Δήμου. 



Γ) Με την αριθμ.πρωτ. 42883/17-08-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

εγκρίθηκε η επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος 

Βέροιας) για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται 

από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών 

άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών. 

Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει αποδοχή της επιχορήγησης και εγγραφή της στον 

προϋπολογισμό του Δήμου, τρέχοντος έτους. 

Δ) Με το από 14-09-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

αιτείται της αλλαγής τίτλου του ΚΑ:30.7321.012 από «Προμήθεια και εγκατάσταση 

δαπέδου και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ 

χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας»  σε «Προσαρμογή χώρου 

και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο μουσικό 

σχολείο Βέροιας» με ταυτόχρονη ενίσχυση του με το ποσό των 17.700,00€ από Ίδια 

Έσοδα, έτσι ώστε η πίστωση να διαμορφωθεί σε 42.500,00€. 

Ε) Με το από 14-09-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

αιτείται της δημιουργίας δύο νέων Κ.Α. έργων, ως εξής: 1) «Εξωτερικοί χρωματισμοί 

σχολείων» με πίστωση 50.000,00€ και 2) «Κατασκευή υπόστεγου 2
ου

 ΓΕΛ» με πίστωση 

20.000,00€. Η πίστωση για τους ανωτέρω Κ.Α. θα προέλθει μέσω αποθεματικού από την 

απομείωση δύο Κ.Α., ως εξής: 1) Ποσό 38.000,00€ από τον ΚΑ:30.7333.005 με τίτλο 

«Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» και 2) Ποσό 32.000,00€ από τον 

ΚΑ:30.7333.008 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

ΣΤ) Με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 614/18 μετά από αίτημα της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας δημιουργήθηκε νέα πίστωση με 

ΚΑ:35.6279.008, τίτλο «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων» και ποσό 24.800,00€ από Ίδια 

Έσοδα. Έκ παραδρομής η ανωτέρω πίστωση εγγράφηκε στην Υπηρεσία Πρασίνου (35) 

αντί της  ορθής που είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (20). Με το 

από 12-09-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας αιτείται της διόρθωσης του Κ.Α. διατηρώντας τον ίδιο τίτλο και το 

ίδιο ποσό. 

Ζ) Επίσης, με το ίδιο έγγραφό της η Δ/νση  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής 

Προστασίας αιτείται: α) Της αλλαγής τίτλου του ΚΑ:35.6233.001 από «Μίσθωση 

γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» σε 

«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου» και β) της ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α. με το ποσό των 

1.500,00€ έτσι ώστε η πίστωση να διαμορφωθεί σε 4.500,00€ από το αποθεματικό του 

Δήμου. 

Η) Με το από 14-09-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

αιτείται της ενίσχυσης του ΚΑ:25.7336.002 με τίτλο «Συντήρηση δικτύων άρδευσης 

Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» με το ποσό των 3.000,00€ λόγω του ότι η 

παρατεταμένη βροχόπτωση του Αυγούστου διάβρωσε τους τοίχους των αντλιοστασίων με 

αποτέλεσμα να έχουν φθαρεί οι πίνακες μέσης τάσης. (21.000 volt). Η ενίσχυση της 

πίστωσης κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή καταστροφής καλλιεργειών και αποφυγή 

ατυχήματος. Παράλληλα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει ότι η νέα πίστωση θα 

καλύψει τις ανάγκες συντήρησης πριν το τέλος της αρδευτικής περιόδου. 

Θ) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α. των 

οποίων οι πιστώσεις δεν επαρκούν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με 

αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή τους από Κ.Α. με πλεονάζουσες πιστώσεις ή 

αδιάθετα υπόλοιπα. Οι πιστώσεις που χρειάζονται ενίσχυση αφορούν τους εξής κωδικούς 

μισθοδοσίας: 1) ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 11.500,00€ και 2) 

ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 

3.500,00€. Η πίστωση για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των 

15.000,00€ θα προέλθει από το πλεονάζον ποσό του ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές 



αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)». 

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 μεταφέρει 74.000,00€, ως εξής: 1) Από το Αποθεματικό 

Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 64.000,00€, 2) Από τον ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» ποσό 9.650,00€ και 3) Από τον 

ΚΑ:00.6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» ποσό 350,00€ και ενισχύει ισόποσα 

την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  από Ίδια 

Έσοδα. 

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

ΚΑ:90.9111.001  ποσό 9.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.7521.001 

και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία: 

Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» από Ίδια Έσοδα. 

Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 13.335,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών σε 

εκτέλεση της με αριθμ.πρωτ. 42883/17-08-2018 απόφασης του και: 

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1219.007, τίτλο 

«Επιχορήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από 

φυσικές καταστροφές»  και ποσό 13.335,00€. 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.6739.004, τίτλο 

«Οικονομική Ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και 

αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» και ποσό 13.335,00€. 

Δ)  Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.012 από «Προμήθεια και 

εγκατάσταση δαπέδου και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη δημιουργία γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας» σε 

«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ 

πετοσφαίρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας» και τον ενισχύει με το ποσό των 17.700,00€ 

μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 από Ίδια Έσοδα (νέα πίστωση 

42.500,00€). 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων: 

α) Μειώνει: 1) Τον ΚΑ: 30.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών 

χώρων Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό 38.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.7333.008 με τίτλο 

«Συντήρηση αγροτικών δρόμων» και ποσό 32.000,00€ και 

β) Μεταφέρει μέσω αποθεματικού το ανωτέρω ποσό των 70.000,00€ και δημιουργεί δύο 

νέους πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:30.7321.015 με τίτλο «Εξωτερικοί χρωματισμοί 

σχολείων» και πίστωση 50.000,00€ και 2) ΚΑ:30.7321.016 με τίτλο «Κατασκευή 

υπόστεγου 2
ου

 ΓΕΛ» και  πίστωση 20.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ:35.6279.008 με τίτλο «Καθαρισμός 

τσιμενταυλάκων» και ποσό 24.800,00€ και μέσω αποθεματικού δημιουργεί νέο 

ΚΑ:20.6279.008 με ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων: α) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6233.001 από «Μίσθωση 

γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» σε 

«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου» και β) Μεταφέρει από το αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001 

πόσο 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση ΚΑ:35.6233.001 με νέο τίτλο 

«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου» από Ίδια έσοδα. 



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

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:25.7336.002 με τίτλο 

«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» από Ίδια Έσοδα. 

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» 

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 11.500,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 3.500,00€. 

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με 

αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου; 

Μέλη: Ναι. 

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

1. Το από 14-08-2018 εισηγητικό του σημείωμα 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. 

12531/2017/4-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης. 

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018. 

4. 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 (13
η
) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής : 

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει 74.000,00€, ως εξής: 1) Από το Αποθεματικό 

Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 64.000,00€, 2) Από τον ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» ποσό 9.650,00€ και 3) Από τον 

ΚΑ:00.6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» ποσό 350,00€ και ενισχύει ισόποσα 

την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  από Ίδια 

Έσοδα. 

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

ΚΑ:90.9111.001  ποσό 9.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.7521.001 

και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία: 

Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» από Ίδια Έσοδα. 

Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 13.335,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών σε 

εκτέλεση της με αριθμ.πρωτ. 42883/17-08-2018 απόφασης του και: 

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1219.007, τίτλο 

«Επιχορήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από 

φυσικές καταστροφές»  και ποσό 13.335,00€. 

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.6739.004, τίτλο 

«Οικονομική Ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και 

αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» και ποσό 13.335,00€. 

Δ)  Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7321.012 από «Προμήθεια και 

εγκατάσταση δαπέδου και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη δημιουργία γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας» σε 

«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ 



πετοσφαίρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας» και τον ενισχύει με το ποσό των 17.700,00€ 

μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 από Ίδια Έσοδα (νέα πίστωση 

42.500,00€). 

Ε) Στο σκέλος των εξόδων: 

α) Μειώνει: 1) Τον ΚΑ:30.7333.005 με τίτλο «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων  

Δ.Ε. Βέροιας» με ποσό 38.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:30.7333.008 με τίτλο «Συντήρηση 

αγροτικών δρόμων» και ποσό 32.000,00€ και 

β) Μεταφέρει μέσω αποθεματικού το ανωτέρω ποσό των 70.000,00€ και δημιουργεί δύο 

νέους πιστώσεις ως εξής: 1) ΚΑ:30.7321.015 με τίτλο «Εξωτερικοί χρωματισμοί 

σχολείων»  και πίστωση 50.000,00€ και 2) ΚΑ:30.7321.016 με τίτλο «Κατασκευή 

υπόστεγου 2
ου

 ΓΕΛ» και  πίστωση 20.000,00€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ:35.6279.008 με τίτλο «Καθαρισμός 

τσιμενταυλάκων» και ποσό 24.800,00€ και μέσω αποθεματικού δημιουργεί νέο 

ΚΑ:20.6279.008 με ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων: α) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:35.6233.001 από «Μίσθωση 

γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» σε 

«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου» και β) Μεταφέρει από το αποθεματικό με ΚΑ:90.9111.001 

πόσο 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση ΚΑ:35.6233.001 με νέο τίτλο 

«Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους της Δ.Ε. Απ.Παύλου» από Ίδια έσοδα. 

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

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:25.7336.002 με τίτλο 

«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» από Ίδια Έσοδα. 

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» 

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 11.500,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 3.500,00€. 

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

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   558 / 2018. 
.................................................................………………………...………………………............................... 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  19-09-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 558/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13
ης

 Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 

Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 558/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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