
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθμ. 9 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  175 / 2018. 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης 

Αναμόρφωσης Προϋπ/σμού και Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 21 Μαρτίου 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 16-03-2018 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 6 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

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

2. Ι. Κυρατλίδης 

3. Α. Αποστολόπουλος 
 

2. Α. Σιδηρόπουλος 

3. Δ. Κουλουριώτης 

4. Β. Παπαδόπουλος 

5. Α. Λαζαρίδης 

6. Ζ. Πατσίκας 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το από 16-03-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, 

που έχει ως εξής: 

«Α) Από το εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης Βέροιας προβλέπεται η δημιουργία χώρου 

πρασίνου στο ΟΤ 487α και για τα το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί οι αριθμ. 5/1982, 

22/2002 και 7/2011 πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού. Με την αριθμ.5308/23-12-

2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθμ.410/13-2-2013 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων 

Χώρων και Διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2013» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 

2013».Στο πλαίσιο της τροποποίησης αυτής ο Δήμος Βέροιας κρίθηκε δικαιούχος ποσού 

650.000,00€ για την αποζημίωση των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν εντός του ΟΤ 487α και 

την απόκτηση του κοινόχρηστου χώρου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τίθεται επιτακτική η 

ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018. 

Β) Με το από 14-02-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο 

«Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ χρηματικό 

Υπόλοιπο. 

Γ) Όμοια, με το από 14-02-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών προτείνεται για την ορθότερη κατανομή και κάλυψη των δαπανών έκδοσης 

πιστοποιητικών πυρασφάλειας η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η αλλαγή τίτλου 

του ΚΑ:30/7411.008 από «'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων» σε 

«'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας» και η ενίσχυση του νέου Κ.Α. με το ποσό των 

9.800,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Με τη θέσπιση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 



των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όλα τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να τον εφαρμόσουν άμεσα, περιλαμβανομένων των Δήμων σε εθνικό επίπεδο, με τη 

μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή των κρατών να έχει καταληκτική ημερομηνία την 

25/05/2018. 

Ο Κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του ατόμου, του οποίου τα προσωπικά 

δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα ενισχυμένα δικαιώματα παρέχουν στα άτομα 

μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων. 

Το ποσό της δαπάνης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία υλοποίησης 

συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 

2016/679)» εκτιμάται (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στα 24.800,00€. Η χρηματοδότηση θα 

γίνει από το αποθεματικό του Δήμου. 

Ε) Με το από 26-02-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής γνωστοποιείται ότι εκ παραδρομής δεν εγγράφηκε στον 

προϋπολογισμό και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2018 η δαπάνη της υπηρεσίας 

«Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & εκπαίδευσης προσωπικού για την ενδυνάμωση 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» ποσού 21.700,00€ και αιτείται την εκ νέου έγγραφή 

της ανωτέρω πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2018 από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) Επίσης, με το από 26-02-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της η Διεύθυνση 

Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι με την 748/20-2-2018 

(ΑΔΑ:694Σ7ΛΛ-Φ0Τ) Απόφαση Περιφερειάρχη, εντάχθηκε η Πράξη «Υποστήριξη του 

Δήμου Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας» με ΟΠΣ 5016105 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό 21.020,00€. Αιτείται λοιπόν της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την 

εγγραφή νέου κωδικού για την υπηρεσία «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου 

φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας» ποσού 21.020,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Ζ) Με το από 28-02-2018 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας ζητάει αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου 

Κ.Α. με τίτλο «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες 

υποστήριξης-επιμόρφωσης, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των Κρατικών 

Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών 

δαπανών του Δήμου  Βέροιας», ποσό 8.680,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 

Η) Με το από 05-03-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, 

Κτηματολογίου & Περιουσίας μας ενημερώνει ότι με την αριθμ. 611/17 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε νέα πίστωση στον προϋπολογισμό του 2017 με 

ΚΑ:40/7112.004 για την απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας 

χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου". Επειδή μέχρι σήμερα η διαδικασία της αγοράς του 

εν λόγω οικοπέδου δεν ολοκληρώθηκε, προτείνεται η δημιουργία νέας πίστωσης στον 

προϋπολογισμό του 2018 με τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας 

χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου"» και ποσό 30.000,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Θ) Με το από 06-03-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού-

Οργάνωσης-Πληροφορικής γνωστοποιείται ότι με την με αριθμ.πρωτ. 3638/7-7-2017, 

AΔΑ:6ΥΣΞ7-ΛΛ-ΝΔΙ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε  η 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» 2014-2020. Στη συνέχεια με την αριθμ. 3644/7-7-2017(ΦΕΚ 2534/Β/21-7-

2017) απόφαση του Περιφερειάρχη ορίστηκε ο Δήμος Βέροιας ως Ενδιάμεσος Φορέας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Οι πράξεις που 

καλείται να διαχειριστεί ως δικαιούχος στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 6: 

«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», της 

επενδυτικής Προτεραιότητας «6ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 



περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 

μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου», Κατηγορία Παρέμβασης (1-123) «83 - Μέτρα 

για την ποιότητα του αέρα», περιλαμβάνουν το έργο «Η φύση στο σχολείο: Πράσινες 

σχολικές αυλές». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Ο Δήμος προτίθεται να 

προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος με σειρά εργαστηρίων με μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει στη συνδιαμόρφωση 

προτάσεων και σχεδίων από τους μαθητές για τις σχολικές αυλές, ώστε να τροφοδοτήσουν 

και να ενσωματωθούν στον τελικό σχεδιασμό των αυλών από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου Βέροιας. 

Παράλληλα, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και των 

οικείων τους σε ζητήματα που αφορούν δημόσιο και ανοιχτό χώρο, αλλά και το ρόλο του 

σχολείου και της αυλής για τη γειτονιά και την κοινότητα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και την αντίστοιχη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αιτείται λοιπόν τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Εργαστήρια για το Place marketing 

και τη Συμμετοχική Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών στο Δήμο Βέροιας» και  

ποσό 4.950,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το αποθεματικό. 

Ι) Με το από 06-03-2018 υπηρεσιακό σημείωμα  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μας  

γνωστοποιεί ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 

2016-2017 ήταν εγγεγραμμένο το έργο προϋπολογισμού μελέτης 579.368,00€ (ποσό 

σύμβασης 350.311,66€ με ΦΠΑ) «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» στον ΚΑ:64/7323.001, 

αρ.μελέτης63/2014.Επειδή παρήλθε το απαραίτητο χρονικό διάστημα, που προβλέπεται 

από την νομοθεσία, (χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών) χωρίς να γίνει 

έναρξη εργασιών, λόγω μη ορισμού αρχαιολόγου, με την  από 25131/11-07-2016  αίτηση 

του, ο ανάδοχος ζήτησε την  διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου με υπαιτιότητά του 

φορέα κατασκευής του έργου. 

Με την αριθμ.πρωτ. 26299/18-07-2016 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών 

αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης  χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/08. Έπειτα από  σχετική αίτηση  του αναδόχου για 

προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής με την 

αριθμ. 484/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία προέβη στην παραλαβή του 

έργου στις 23-12-2016.Ο ανάδοχος με την αριθμ.πρωτ. 29501/9-08-2016 σχετική αίτηση, 

πρότεινε να καθοριστεί ποσοστό αποζημίωσης για τοτεκμαιρόμενο όφελος καθώς και 

αποζημίωση για τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 

Ν.3669/2008. Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε ομόφωνα το έργο με μηδενικές εργασίες 

και κατά πλειοψηφία πρότεινε όπως το ποσοστό αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο  

όφελος, ανέλθει σε 1,0% και το  ύψος  της προτεινόμενης αποζημίωσης υπολογίσθηκε στο 

ποσό των  2.127,64€. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 

η παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο (προϊσταμένη αρχή), το δε ποσό της αποζημίωσης προτείνεται από την επιτροπή 

παραλαβής, πλην όμως καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση 

του πρωτοκόλλου παραλαβής (παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Ν.3669/2008). 

Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ του Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 155/2017 απόφασή 

του ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής και καθόρισε το ποσό 

της αποζημίωσης σε 2.127,64€ χωρίς ΦΠΑ. 

Επειδή δεν έχει προβλεφτεί πίστωση στο προϋπολογισμό του έτους 2018, αιτείται τη 

δημιουργία νέου Κ.Α. με πίστωση 2.638,27€ με ΦΠΑ και τίτλο "Αποζημίωση αναδόχου 

λόγω διάλυσης σύμβασης έργου «Αγροτική Οδοποιία Ριζωμάτων»" που θα αφορά την 

αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» και 

χρηματοδότηση από Έσοδα Δήμου. 



ΙΑ) Με το από 06-03-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

γνωστοποιείται η επέκταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ βάση του άρθρου 106 του 

Ν.4483/2017. Κατά συνέπεια πρέπει να δημιουργηθεί κωδικός για το έργο «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» με ποσό 201.292,13€ και χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

ΙΒ) Με το από 15-03-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της η Δ/νση Κοινωνική Προστασίας- 

Παιδείας-Πολιτισμού ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις αριθμ. 382/2017, 421/2017 και 

883/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου, ο Δήμος Βέροιας αποφάσισε τη 

συμμετοχή, την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης στη συνδιοργάνωση των εκστρατειών 

ECOMOBILITY & FREEMOBILITY για τη σχολική περίοδο 2017-2018. Το κόστος της 

συμμετοχής ήταν 2.100,00€, από τα οποία τα 1.000,00€ πληρώθηκαν από τον 

προϋπολογισμό του έτους 2017. 

Για το έτος 2018 δεν έχει γίνει η εγγραφή της δαπάνης στον προϋπολογισμό και το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Για την ολοκλήρωση των δράσεων και την αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων του Δήμου, θα πρέπει να γίνει εγγραφή ανάλογου κωδικού πιστώσεων 

εξόδων. Η πίστωση θα πρέπει να καλυφτεί  μέσω αποθεματικού, από ίδια έσοδα. 

ΙΓ) Με το από 15/03/2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-

Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την ενίσχυση 

του ΚΑ:35/6117.001 με τίτλο «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου 

Βέροιας» με το ποσό των 4.000,00€ 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 Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2018, ως εξής: 

Α) 1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1322.020 και τίτλο 

"«Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση της «Επιχορήγηση Πράσινου 

Ταμείου για το πρόγραμμα "Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της 

Βέροιας"»" με το ποσό των 650.000,00€ από επιχορήγηση προγράμματος Πράσινου 

Ταμείου. 

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 650.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:64/7421.001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις στο Ο.Τ. 487α για την απόκτηση και 

διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Βέροιας». 

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

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

ΚΑ:30/7333.017 και τίτλο «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» και χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ χρηματικό Υπόλοιπο. 

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ποσό 9.800,00€ 

και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30/7411.008 και ταυτόχρονα αλλάζει τον τίτλο 

του Κ.Α. από «'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων» σε «Έκδοση 

πιστοποιητικών πυρασφάλειας» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:10/7413.003 και τίτλο «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 21.700,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:10/7413.001 και τίτλο «Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & εκπαίδευσης 

προσωπικού για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» από Ίδια Έσοδα. 



ΣΤ) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1328.004 και τίτλο 

«Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της 

ΣΒΑΑ Βέροιας» και ποσό 21.020,00€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90/9111.001  

ποσό 21.020,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:60/7341.005 και τίτλο 

«Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας» και 

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 8.680,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20/7411.002 

και τίτλο «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες 

υποστήριξης-επιμόρφωσης, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των Κρατικών 

Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών 

δαπανών του Δήμου  Βέροιας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:40/7112.004 και τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας 

χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου"» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.950,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10/6115.004 

και τίτλο «Αμοιβή για τη διεξαγωγή του προγράμματος "Εργαστήρια για το Place 

marketing και τη Συμμετοχική Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών στο Δήμο 

Βέροιας"» από Ίδια Έσοδα. 

Ι) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με 

ΚΑ:90/9111.001  ποσό 2.638,27€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7323.014 

και τίτλο "Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης έργου «Αγροτική Οδοποιία 

Ριζωμάτων»" από Ίδια Έσοδα. 

ΙΑ) 1) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1322.018 και τίτλο 

"Επιχορήγηση Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 

στην Κυψέλη»" με ποσό 201.292,13€. 

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 201.292,13€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:64/7326.003 και τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» με 

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 1.100,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00/6434.021 

και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη συνδιοργάνωση των εκστρατειών ECOMOBILITY 

& FREEMOBILITY για την περίοδο 2017-2018» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35/6117.001 

και τίτλο «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα. 

Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε; 

Μέλη: Ναι. 

Πατσίκας: Για την περίπτωση Β΄ ψηφίζω λευκό. 

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

1. Το από 16-02-2018 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 Γ.Γ.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 Β΄ 

την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία): 

Ι) Την Αναμόρφωση (3η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής : 

Α) 1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1322.020 και τίτλο 

"«Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση της «Επιχορήγηση Πράσινου 

Ταμείου για το πρόγραμμα "Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της 

Βέροιας"»" με το ποσό των 650.000,00€ από επιχορήγηση προγράμματος Πράσινου 

Ταμείου. 

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 650.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:64/7421.001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις στο Ο.Τ. 487α για την απόκτηση και 

διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Βέροιας». 

Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

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

ΚΑ:30/7333.017 και τίτλο «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» και χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ χρηματικό Υπόλοιπο. 

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ποσό 9.800,00€ 

και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30/7411.008 και ταυτόχρονα αλλάζει τον τίτλο 

του Κ.Α. από «'Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων» σε «Έκδοση 

πιστοποιητικών πυρασφάλειας» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:10/7413.003 και τίτλο «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 21.700,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:10/7413.001 και τίτλο «Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & εκπαίδευσης 

προσωπικού για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) 1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1328.004 και τίτλο 

«Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της 

ΣΒΑΑ Βέροιας» και ποσό 21.020,00€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

2) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 21.020,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:60/7341.005 και τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της 

ΣΒΑΑ Βέροιας» και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 8.680,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:20/7411.002 

και τίτλο «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες 

υποστήριξης-επιμόρφωσης, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των Κρατικών 

Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών 

δαπανών του Δήμου  Βέροιας» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 30.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 



ΚΑ:40/7112.004 και τίτλο «Απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 321 της Βέροιας 

χαρακτηρισμένο ως "Χώρος Σχολείου"» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.950,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10/6115.004 

και τίτλο «Αμοιβή για τη διεξαγωγή του προγράμματος "Εργαστήρια για το Place 

marketing και τη Συμμετοχική Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών στο Δήμο 

Βέροιας"» από Ίδια Έσοδα. 

Ι) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με 

ΚΑ:90/9111.001  ποσό 2.638,27€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7323.014 

και τίτλο "Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης έργου «Αγροτική Οδοποιία 

Ριζωμάτων»" από Ίδια Έσοδα. 

ΙΑ) 1) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:1322.018 και τίτλο 

"Επιχορήγηση Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 

στην Κυψέλη»" με ποσό 201.292,13€. 

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 201.292,13€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:64/7326.003 και τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» με 

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 1.100,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:00/6434.021 

και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη συνδιοργάνωση των εκστρατειών ECOMOBILITY 

& FREEMOBILITY για την περίοδο 2017-2018» από Ίδια Έσοδα. 

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

ΚΑ:90/9111.001 ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35/6117.001 

και τίτλο «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα. 

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

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   175 / 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 

 ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  22-03-2018 

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. 175/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αναμόρφωσης 

Προϋπ/σμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου 

Βέροιας, έτους 2018. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 175/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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ΣΤ 
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Β/2β 


