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Από το αριθμ. 12 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  241 / 2018. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5
ης

 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 25 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

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

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 20-04-2018 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». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 7 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

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

2. Ζ. Πατσίκας 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Α.Αποστολόπουλος αποχώρησε 

κατά τη συζήτηση της αριθμ.241/2018 απόφασης. 

 

2. Α. Σιδηρόπουλος 

3. Δ. Κουλουριώτης 

4. Β. Παπαδόπουλος 

5. Α. Λαζαρίδης 

6. Ι. Κυρατλίδης 

7. Α. Αποστολόπουλος 
 

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

υπόψη της Επιτροπής το από 19-04-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών, που έχει ως εξής: 

«Α) Με το από 10-04-2018 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η/Μ 

Έργων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 

HD 384 κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωσή της και 

πριν τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη αλλά και αργότερα μετά την θέση της σε 

λειτουργία να επανελέγχεται, ώστε να εξακριβωθεί, στο μέτρο του δυνατού, ότι έχουν 

τηρηθεί οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και με σκοπό να εξακριβωθεί ότι δεν 

έχει μειωθεί ο βαθμός ασφαλείας, εξαιτίας φθοράς η βλάβης η γενικά της αλλοίωσης των 

χαρακτηριστικών των υλικών της ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και ο εντοπισμός τυχόν 

απαιτούμενων διορθώσεων. Με το υπ’ αριθμ. 5515/5-10-2017 δελτίο ελέγχου του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας Πιερίας – Ημαθίας υποδείχθηκε στο Δήμο μας, να προβεί άμεσα 

στον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και στην έκδοση Πρωτοκόλλου Ελέγχου 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Ο Δήμος Βέροιας έχει στην κυριότητα του κτήρια 

με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τα οποία σε ΚΑΝΕΝΑ απ’ αυτά μέχρι σήμερα, δεν έχει 

εκδοθεί Πρωτόκολλο Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η µη ύπαρξη 

εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων τεχνιτών, για την συγκεκριμένη τεχνική εργασία, στο 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, καθώς και µη εξοπλισμένων µε την κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονα εργαλεία μηχανήματα έλεγχου – πιστοποίησης), για να 

διενεργηθεί πιστοποίηση ελέγχου – επανελέγχου σύμφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, 

τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του, για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στα Δημοτικά κτίρια, μας 

οδηγεί στην ανάγκη της σύνταξης μελέτης και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.  



Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 (ή σε παλιότερους) δεν έχει προβλεφθεί 

σχετική δαπάνη, προϋπολογιζόμενη περί τα 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή 74.400,00€ 

για την Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των κτιρίων του Δήμου Βέροιας. Ως εκ τούτων, θα πρέπει 

να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου με την δημιουργία νέου ΚΑ με ποσό 

74.400,00€ και τίτλο «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των κτιρίων του Δήμου Βέροιας» από 

Ίδια Έσοδα. 

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

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει ότι,  καθημερινά  τα απορρίμματα του 

Δήμου Βέροιας μεταφέρονται και διατίθενται στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας που λειτουργεί στην περιοχή Κοζάνης και βρίσκεται σε απόσταση 67 

χιλιομέτρων από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου (περιοχή 

Ασωμάτων). 

Η κίνηση των ελκυστήρων κατά τη διάρκεια του έτους γίνεται με τέσσερεις (4)  οδηγούς 

του Δήμου, στους οποίους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-

2015), πρέπει να χορηγείται  αποζημίωση  μετακίνησης εκτός έδρας. Ως συνέπεια των 

ανωτέρω, αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση του 

ΚΑ:20/6422.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων» με το ποσό των 2.000,00€, που θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου. 

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 (ΕΠΔ) έτους 2018 του Δήμου, ως εξής: 

Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 74.400,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30/7411.048 και 

τίτλο «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των κτιρίων του Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση από 

Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20/6422.001 

και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»  από Ίδια 

Έσοδα. 

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση για την 5
η
 αναμόρφωση; 

Μέλη: Ναι. 

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

1. Το από 19-04-2018 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. 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 (5
η
) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής : 

Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 74.400,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30/7411.048 και 

τίτλο «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των κτιρίων του Δήμου Βέροιας» και χρηματοδότηση από 

Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 2.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20/6422.001 

και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» από Ίδια 

Έσοδα. 

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

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   241 / 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 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  26-04-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 



 

                                        

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια                -2018 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                        Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Ταχ. Δ/νση      : Μητροπόλεως  46  

Τ.Κ. 59132  ΒΕΡΟΙΑ 

 

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:  

Τηλέφωνο  : 2331350568  

FAX           : 2331350515  

e-mail  : nikopoulos@veria.gr  

 
 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 241/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5
ης

 Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 

Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 241/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

 

 

Κοινοποίηση 
A/1α 

ΣΤ 

Β/4 

Β/2α 

Β/2β 


