
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΒΕΡΟΙΑ  19/04/2018 

          ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ       

          ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          

              ΤΜΗΜΑ Β/2    

       ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή 

       

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: 5
η
 Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης    

έτους 2018. 
 

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 Κ.Α. 

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 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 Κ.Α. 20/6422.001 και 

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

 

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018. 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 


