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Από το αριθμ. 8 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 71 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 12-04-2019 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. Λ.Ακριβόπουλος

2. Ι. Κυρατλίδης
3. Ν.Τσιαμήτρος

2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Λαζαρίδης
6. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 12-04-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με τα από 06-03-2019, 21-03-2019 και 03-04-2019 υπηρεσιακά σημειώματα η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας ενημερώνει ότι μπορούν να μειωθούν τα ποσά των
πιστώσεων, λόγω επίτευξης έκπτωσης στη δημοπρασία, των κάτωθι έργων ως εξής: 1)
ΚΑ:30.7323.030 με τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» με
ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:30.7334.011 με τίτλο «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 38.444,21€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 3)
ΚΑ:30.7135.017 με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας» με ποσό 9.280,00€
(συμπεριλαμβανομένου και του αδιάθετου ποσού των 2.350,00€)και χρηματοδότηση Ίδια
Έσοδα και 4) ΚΑ:30.7323.012 με τίτλο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά
έως οδό Απόλλωνος» με ποσό 145.708,15€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα.

Β) Με το από 12-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας μας ενημερώνει ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος
έτους και στον ΚΑ:00.6737.001 με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών»
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 25.000,00€ για συμμετοχή σε Προγραμματική
Σύμβαση, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί και να δημιουργηθεί νέα πίστωση με τον ίδιο
τίτλο και ποσό στην υπηρεσία 15 «Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής
Πολιτικής».

Γ) Με το από 09-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού-
Οργάνωσης-Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας, το νομικό του πρόσωπο
με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας &
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.Δ.Μ.), είχαν συνάψει προγραμματική σύμβαση με σκοπό την
υποστήριξη των δύο πρώτων εταίρων για την υλοποίηση του έργου: «Διερεύνηση



Υφιστάμενης Ενεργειακής Κατάστασης και Προτάσεις για τη Βιώσιμη Αναβάθμιση
Κτιρίων του Δήμου Βέροιας». Με τη συνδρομή του Τ.Ε.Ι. επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση
της ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών συγκροτημάτων. Θεωρώντας ότι η
συνεργασία ήταν άκρως επωφελής για τους εταίρους, πρόθεση του Δήμου είναι να
προχωρήσει στη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης με όμοιο περιεχόμενο, ώστε να
προχωρήσει σε περαιτέρω υλοποίηση προγραμμάτων μείωσης της ενεργειακής
κατανάλωσης κτιρίων, ώστε να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), όπως και στις υποχρεώσεις που έχει ως μέλος
του Συμφώνου των Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή. Το ποσό στο οποίο προεκτιμάται
η δαπάνη της προγραμματικής σύμβασης «Διερεύνηση Υφιστάμενης Ενεργειακής
Κατάστασης και Προτάσεις για τη Βιώσιμη Αναβάθμιση Εκπαίδευσης Δήμου από Ίδια
Έσοδα.

Δ) Με το από 09-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγρ/σμού-Οργάνωσης-
Πληροφορικής μας ενημερώνει ότι στον προϋπολογισμό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης
τρέχοντος έτους περιλαμβάνεται η γενική υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία συμμόρφωσης του
Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR2016/679), της οποίας η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ:10.7413.003, με εγκεκριμένη
πίστωση 5.865,60€. Κατά το παρελθόν οικονομικό έτος δεν αναλώθηκε η εγκεκριμένη
πίστωση, διότι δεν είχε αποσταλεί στην υπηρεσία μας το τιμολόγιο που αφορούσε στη β΄
φάση της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Με τη γενόμενη τροποποίηση 3η του προϋπολογισμού
(σχετική η αριθμ. 30/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) ενισχύθηκε ο ΚΑ με το
ποσό των 7.526,40€, συνολικά δηλαδή 13.392,00€. Όμως το σύνολο του πληρωτέου ποσού
για το τρέχον έτος πρέπει να είναι 19.592,00€ (το ποσό της σύμβασης) μείον 5.877,60
(ποσό που αποδόθηκε στον ανάδοχο) είναι ίσο με 13.714,40€, ήτοι κατά 322,40€ επιπλέον.
Το σφάλμα προέκυψε εξαιτίας του ότι θεωρήθηκε πληρωθέν ποσό στον ανάδοχο 6.200,00€,
αντί του ορθού ποσού που είναι 5.877,60€. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει ενίσχυση της
εγκεκριμένης πίστωσης κατά 322,40€ από το αποθεματικό του δήμου και από Ίδια Έσοδα.

Ε) Με το από 10-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται
της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο
«Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας» ποσού 52.000,00€. Η
ανωτέρω ανάγκη προέκυψε από την κατάρρευση του τοιχίου επί της οδού Επικούρου, ενώ
στην οδό Λάρνακας υπάρχει υποσκαφή της οδού. Τα τοιχία χρήζουν ανακατασκευής λόγω
επικινδυνότητας. Η πίστωση για τη δημιουργία του ανωτέρω κωδικού θα προέλθει από το
αποθεματικό του δήμου. Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθεί μέρος από την αδιάθετη πίστωση
του έργου με ΚΑ: 30.7323.012και τίτλο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά
έως οδό Απόλλωνος» συνολικού ποσού 145.708,15€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Με το από 12-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων μας ενημερώνει ότι: «Εξαιτίας της απαγόρευσης (ν.3463/2006 άρθρο
93 και ν.3852/2010 άρθρο 65 παρ.5, λόγω της πραγματοποίησης των αυτοδιοικητικών
εκλογών, εισαγωγής θεμάτων που περιέχουν δαπάνες, στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις
26/4/2019 έως και τις 30/8/2019, δημιουργήθηκε η ανάγκη για προγραμματισμό όλων των
εκδηλώσεων αυτού του διαστήματος εγκαίρως και πριν την έναρξη της απαγόρευσης.
Επιπλέον ο Δήμος Βέροιας προγραμματίζει εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα των 460
Εβραίων συμπολιτών μας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να
πραγματοποιηθεί μέρος του προγράμματος των εκδηλώσεων του επόμενου τετραμήνου,
αλλά κυρίως η εκδήλωση μνήμης που αναφέρθηκε, αιτείται της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού με την ενίσχυση του ΚΑ:00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 14.000,00€. Η ενίσχυση του ανωτέρω κωδικού θα
προέλθει από: 1) Τη μείωση του ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών» κατά το ποσό των 5.000,00€, 2) Τη μείωση του
ΚΑ:00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις» κατά το ποσό των 4.000,00€ και 3) το



ποσό των 5.000,00€ από το αποθεματικό του δήμου από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 και στο σκέλος

των εξόδων (σημείο Ζ της αριθμ.53/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής & της αριθμ.
220/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου) δημιουργήθηκε πίστωση ποσού 15.000,00€
με ΚΑ:64.7326.003 και τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη» με
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, λόγω παράτασης της διάρκειας του
προγράμματος έως και τις 31-12-2019. Ως εκ τούτου, η πίστωση του έργου με
ΚΑ:30.7321.023, τίτλο «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης» και ποσό
10.000,00€ με χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα πρέπει να καταργηθεί.

Η) Με το από 12-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα
Η/Μ Έργων αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία κωδικού με
τίτλο «Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού
δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος» ποσού 24.800,00€ από το αποθεματικό του Δήμου.

Θ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και προκειμένου να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας λόγω αυξημένων αναγκών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
με την ενίσχυση των παρακάτω δύο Κ.Α., ως εξής: 1) Του ΚΑ:20.6041.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 15.000,00€ και 2) Του ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 5.000,00€. Οι πιστώσεις
για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των 20.000,00€, θα
προέλθουν από πλεονάζον ποσό του ΚΑ:20.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)».

Ι) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και προκειμένου να
καταστεί εφικτή η πληρωμή αναδρομικών αποδοχών σε υπαλλήλους προκύπτει η ανάγκη
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία των παρακάτω κωδικών, ως εξής: 1)
ΚA:15.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού» και ποσό 8.500,00€ και 2) ΚΑ:40.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές
Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και ποσό 15.050,00€.

Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των
23.550,00€, θα προέλθουν από πλεονάζοντα ποσά των Κ.Α.: 1) ΚΑ:15.6021.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» και ποσό 8.500,00€, 2) ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»
και ποσό 9.050,00€ και 3) ΚΑ:40.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» και ποσό 6.000,00€.

ΙΑ) 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:00.6031.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 4.000,00€, 2)
ΚΑ:10.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και ποσό 7.000,00€, 3) ΚΑ:15.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» και ποσό 1.000,00€, 4) ΚΑ:30.6021.001 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 30.000,00€ και 5) ΚΑ:30.6052.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» και ποσό 6.000,00€.

Οι πιστώσεις για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. που ανέρχονται στο ποσό των
48.000,00€ θα προέλθουν από πλεονάζοντα ποσά των Κ.Α.: 1) ΚΑ:00.6053.001 με τίτλο



«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» και ποσό 4.000,00€, 2)
ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και ποσό 29.000,00€ και 3)
ΚΑ:30.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και ποσό 15.000,00€.

ΙΒ) Με το από 11-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την
ενίσχυση του ΚΑ:30.6263.001 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
με το ποσό των 10.000,00€. Οι πιστώσεις για την ενίσχυση του ανωτέρω κωδικού θα
προέλθουν από την κατάργηση του ΚΑ:35.7131.008 με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού
δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» διότι η
προαναφερόμενη προμήθεια ενσωματώθηκε σε άλλες μελέτες που αφορούν την προμήθεια
και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών.

ΙΓ) Με το από 11-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα το τμήμα Η/Μ Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση του
ΚΑ:20.7325.001 και τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων»
με το ποσό των 15.000,00€. Οι πιστώσεις για την ενίσχυση του ανωτέρω κωδικού θα
προέλθουν από την κατάργηση του ΚΑ:20.6671.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» διότι η προαναφερόμενη προμήθεια ενσωματώθηκε
σε άλλες μελέτες που αφορούν την προμήθεια κάδων.

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 2019 του Δήμου, ως εξής:

Α) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) ΚΑ:30.7323.030
με τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» με ποσό 600,00€ και
χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:30.7334.011 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 38.444,21€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 3)
ΚΑ:30.7135.017 με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας» με ποσό 9.280,00€
(συμπεριλαμβανομένου και του αδιάθετου ποσού των 2.350,00€) και χρηματοδότηση Ίδια
Έσοδα και 4) ΚΑ: 30.7323.012 με τίτλο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά
έως οδό Απόλλωνος» με ποσό 145.708,15€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα. Το συνολικό
ποσό των 194.032,36€, που προκύπτει από τη μείωση των ανωτέρω Κ.Α. το μεταφέρει στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 25.000,00€ από την

πίστωση με ΚΑ:00.6737.001 και τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών» και
χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα.

β) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των
25.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:15.6279.001 και τίτλο
«Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών» από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 33.480,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:00.6737.009 και τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. "Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας
(ΚΑΠΑ) & Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.),
για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη
αναβάθμιση κτιρίων εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 322,40€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει την πίστωση με KA:10.7413.003 και τίτλο



«Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών δεδομένων (GDPR2016/679)».

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 52.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:30.7323.032 και τίτλο
«Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» κατά το ποσό των 5.000,00€ και 2)
Τον ΚΑ:00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις» κατά το ποσό των 4.000,00€ και
μεταφέρει το συνολικό ποσό των 9.000,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
του Δήμου.

β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 14.000,00€ και
ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων» από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί την πίστωση του ΚΑ:30.7321.023 με τίτλο
«Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης» και ποσό 10.000,00€ με
χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 10.000,00€ στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 του Δήμου.

Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:30.6233.002 και τίτλο
«Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου
Δ.Ε. Μακεδονίδος» από Ίδια Έσοδα.

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ 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
ποσό 15.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» με ποσό 5.000,00€.

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001: 1)
Ποσό 8.500,00€ από τον ΚΑ:15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», 2) Ποσό 9.050,00€
από τον ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και 3) Ποσό 6.000,00€ από τον
ΚΑ:40.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ενισχύει τις παρακάτω
πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚA:15.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 8.500,00€ και 2) Τον ΚΑ:40.8111.001 με τίτλο
«Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 15.050,00€.

ΙA) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001: 1)
Ποσό 4.000,00€ από τον ΚΑ:00.6053.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων», 2) Ποσό 29.000,00€ από τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» και 3) Ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ:30.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» και από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:: 1) Τον ΚΑ:00.6031.001 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 4.000,00€, 2) Τον ΚΑ:10.6051.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 7.000,00€,
3) Τον ΚΑ:15.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 1.000,00€, 4) Τον ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές



αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» με ποσό 30.000,00€ και 5) Τον ΚΑ:30.6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό 6.000,00€.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ από τον ΚΑ:35.7131.008 με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου
παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου», τον οποίο καταργεί
και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ:20.6671.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας», τον οποίο καταργεί και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του
ΚΑ:20.7325.001 με τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001,
διαμορφώνεται στο ποσό των 187.536,20€.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.»
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 και θα τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 12-04-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου

Οικονομικών.
2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.

958/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.
13409/2018/2-1-2019 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 2019.

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. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ και
του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
Ι) Την Αναμόρφωση (5η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής :
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) ΚΑ:30.7323.030

με τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» με ποσό 600,00€ και
χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:30.7334.011 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 38.444,21€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 3)
ΚΑ:30.7135.017 με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας» με ποσό 9.280,00€
(συμπεριλαμβανομένου και του αδιάθετου ποσού των 2.350,00€) και χρηματοδότηση Ίδια
Έσοδα και 4) ΚΑ: 30.7323.012 με τίτλο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά
έως οδό Απόλλωνος» με ποσό 145.708,15€ και χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα. Το συνολικό
ποσό των 194.032,36€, που προκύπτει από τη μείωση των ανωτέρω Κ.Α. το μεταφέρει στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.

Β) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 25.000,00€ από την

πίστωση με ΚΑ:00.6737.001 και τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών» και
χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα.

β) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των
25.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:15.6279.001 και τίτλο



«Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001

ποσό 33.480,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:00.6737.009 και τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. "Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας
(ΚΑΠΑ)" & Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.),
για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη
αναβάθμιση κτιρίων εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 322,40€ από Ίδια έσοδα και ενισχύει την πίστωση με KA:10.7413.003 και τίτλο
«Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών δεδομένων (GDPR2016/679)».

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001
ποσό 52.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:30.7323.032 και τίτλο
«Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:00.6443.001 με τίτλο

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» κατά το ποσό των 5.000,00€ και 2)
Τον ΚΑ:00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις» κατά το ποσό των 4.000,00€ και
μεταφέρει το συνολικό ποσό των 9.000,00€ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
του Δήμου.

β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 14.000,00€ και
ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6434.001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων» από Ίδια Έσοδα.

Ζ) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί την πίστωση του ΚΑ:30.7321.023 με τίτλο
«Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης» και ποσό 10.000,00€ με
χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 10.000,00€ στο
Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 του Δήμου.

Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με KA:30.6233.002 και τίτλο
«Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου
Δ.Ε. Μακεδονίδος» από Ίδια Έσοδα.

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ 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
ποσό 15.000,00€ και 2) Τον ΚΑ:20.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» με ποσό 5.000,00€.

Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001: 1)
Ποσό 8.500,00€ από τον ΚΑ:15.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», 2) Ποσό 9.050,00€
από τον ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και 3) Ποσό 6.000,00€ από τον
ΚΑ:40.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου» και από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ενισχύει τις παρακάτω
πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚA:15.8111.001 με τίτλο «Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 8.500,00€ και 2) Τον ΚΑ:40.8111.001 με τίτλο
«Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 15.050,00€.

ΙA) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001: 1)
Ποσό 4.000,00€ από τον ΚΑ:00.6053.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων



ειδικών θέσεων», 2) Ποσό 29.000,00€ από τον ΚΑ:10.6011.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» και 3) Ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ:30.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» και από το Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:: 1) Τον ΚΑ:00.6031.001 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 4.000,00€, 2) Τον ΚΑ:10.6051.001 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 7.000,00€,
3) Τον ΚΑ:15.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 1.000,00€, 4) Τον ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» με ποσό 30.000,00€ και 5) Τον ΚΑ:30.6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό 6.000,00€.

ΙΒ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ από τον ΚΑ:35.7131.008 με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου
παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου», τον οποίο καταργεί
και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».

ΙΓ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ:20.6671.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας», τον οποίο καταργεί και ενισχύει ισόποσα την πίστωση του
ΚΑ:20.7325.001 με τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 71 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-04-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2019
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. 71/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 71/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
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