ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 33 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 611 / 2018.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
Στη Βέροια, σήμερα στις 01 Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 31-10-2018 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 7 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
1. Λ. Ακριβόπουλος
2. Α. Σιδηρόπουλος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Ι. Κυρατλίδης
6. Α. Αποστολόπουλος
7. Ν.Τσιαμήτρος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 31-10-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ότι στον
ΚΑ:00.6223.001 με τίτλο «Κινητή Τηλεφωνία» δεν επαρκεί η πίστωση μέχρι τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή του με το ποσό των
6.000,00€ από Ίδια Έσοδα..
Β) Με την αριθμ. 53792/03-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι Δήμοι
επιχορηγήθηκαν με τη μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση των
Δήμων, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους
των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ. Ο Δήμος Βέροιας επιχορηγήθηκε με το ποσό των
8.382,80€ το οποίο θα αποδοθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ) της οποίας υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε.
Γ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018 και μετά την ολοκλήρωση
διαγωνισμών δημοπράτησης έργων επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα και
προέκυψαν αδιάθετα υπόλοιπα στους παρακάτω κωδικούς: 1) ΚΑ:30.7333.009 με τίτλο
«Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου. Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ποσό 154.131,62€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 2) ΚΑ:30.7321.002 με τίτλο «Εργασίες για
την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής αγοράς» και ποσό 35.695,57€ από Ίδια
Έσοδα και 3) ΚΑ:30.7333.006 με τίτλο «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» και ποσό
52.000,57€ από Ίδια Έσοδα. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών ανέρχεται σε 241.827,46€ και
θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την
ενίσχυση άλλων πιστώσεων.

Επίσης, με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκαν Κ.Α.
που εμφανίζουν πλεονάζουσες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» και ποσό 20.000,00€ και 2) ΚΑ:40.6051.001 με τίτλο με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» και ποσό 5.000,00€.
Δ) Με το από 25/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται
της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέων πιστώσεων, ως εξής: 1) Για την
Εργασία με τίτλο «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική
προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών προστασίας στην
περιοχή του ταμιευτήρα Xαράδρα» με ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα, 2) Για τη Μελέτη
με τίτλο «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα
Xαράδρας» με ποσό 54.894,37€ από ΣΑΤΑ και 3) Για την Εργασία με τίτλο «Εργασίες
αντιμετώπισης προβλημάτων στεγάνωσης οροφής αντλιοστασίου Ριζωμάτων» με ποσό
5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Επίσης, με το από 30/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την ενίσχυση του ΚΑ:30.7324.003 με τίτλο
«Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας» με ποσό 30.000,00€
και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΣΤ) Με το από 22/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα το Γραφείο Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού λόγω έκτακτων αναγκών
που προέκυψαν για μετακινήσεις αιρετών με την ενίσχυση του ΚΑ:00.6421.001 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» με το ποσό των 3.000,00€
από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Με το από 22/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση ΠεριβάλλοντοςΚαθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού: 1) Με
την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων, ως εξής: α) Του ΚΑ:35.6662.002 με τίτλο
«Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών»
με το ποσό των 3.000,00€, β) Του ΚΑ:45.6262.002 με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείων
Δημοτικών Ενοτήτων» με το ποσό των 20.000,00€, γ) Του ΚΑ:20.7135.014 με τίτλο
«Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» με το ποσό των
2.500,00€ και δ) Του ΚΑ:30.6662.003 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών
Δ.Ε. Μακεδονίδος χειμερινής περιόδου 2018» με το ποσό των 14.800,00€ και 2) Με τη
δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων»
με ποσό 24.800,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις ανέρχονται στο ποσό των 65.100,00€ και θα
χρηματοδοτηθούν από Ίδια Έσοδα.
Η) Με το από 31/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση ΠεριβάλλοντοςΚαθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας αιτείται της ενίσχυσης του ΚΑ:35.6692.001 με τίτλο
«Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» με το ποσό των 1.500,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 175/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Ετησίου
Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 6.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.6223.001 με τίτλο
«Κινητή Τηλεφωνία» με ποσό 6.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους
των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ» με ποσό 8.382,80€.
Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 8.832,80€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο

«Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και
Παιδείας» από Έσοδα του ΥΠΕΣ.
Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Από τον
ΚΑ:30.7333.009 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου. Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά
και Δ.Ε. Μακεδονίδος» ποσό 154.131,62€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 2) Από τον
ΚΑ:30.7321.002 με τίτλο «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής
αγοράς» ποσό 35.695,57€ από Ίδια Έσοδα, 3) Από τον ΚΑ:30.7333.006 με τίτλο
«Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» ποσό 52.000,57€ από Ίδια Έσοδα, 4) Από τον
ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 5)
Από τον ΚΑ:40.6051.001 με τίτλο με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα. Το ανωτέρω συνολικό ποσό
των 266.827,86€ μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 79.894,37€ και δημιουργεί τρεις νέες πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:30.6262.004 με τίτλο «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για
αντιπλημμυρική προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών
προστασίας στην περιοχή του ταμιευτήρα Xαράδρα» με ποσό 20.000,00€ και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:30.7412.005 με τίτλο «Μελέτη επίλυσης
φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας» με ποσό 54.894,37€ με
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 3) ΚΑ:30.6262.005 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης
προβλημάτων στεγάνωσης οροφής αντλιοστασίου Ριζωμάτων» με ποσό 5.000,00 και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 30.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7324.003
με τίτλο «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας» και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6421.001 με
τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 65.100,00€ και: 1) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: α) Τον
ΚΑ:35.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του εξοπλισμού των
πάρκων και παιδικών χαρών» με το ποσό των 3.000,00€, β) Τον ΚΑ:45.6262.002 με τίτλο
«Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» με το ποσό των 20.000,00€, γ) Τον
ΚΑ:20.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία
καθαριότητας» με το ποσό των 2.500,00€ και δ) Τον ΚΑ:30.6662.003 με τίτλο «Προμήθεια
αλατιού για αποχιονισμό οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος χειμερινής περιόδου 2018» με το ποσό
των 14.800,00€ και 2) Δημιουργεί νέο ΚΑ:20.6265.005 με τίτλο «Συντήρηση κάδων
απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων» με ποσό 24.800,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα
χρηματοδοτηθούν από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6692.001 με
τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» από Ίδια Έσοδα.
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 31-10-2018 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.
12531/2017/4-1-2018 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 (16η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής :
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 6.000,00€ και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:00.6223.001 με τίτλο
«Κινητή Τηλεφωνία» με ποσό 6.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους
των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ» με ποσό 8.382,80€.
Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 8.832,80€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6715.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και
Παιδείας» από Έσοδα του ΥΠΕΣ.
Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις, ως εξής: 1) Από τον
ΚΑ:30.7333.009 με τίτλο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου. Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά
και Δ.Ε. Μακεδονίδος» ποσό 154.131,62€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, 2) Από τον
ΚΑ:30.7321.002 με τίτλο «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α' στάθμης Δημοτικής
αγοράς» ποσό 35.695,57€ από Ίδια Έσοδα, 3) Από τον ΚΑ:30.7333.006 με τίτλο
«Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» ποσό 52.000,57€ από Ίδια Έσοδα, 4) Από τον
ΚΑ:40.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 5)
Από τον ΚΑ:40.6051.001 με τίτλο με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα. Το ανωτέρω συνολικό ποσό
των 266.827,86€ μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 79.894,37€ και δημιουργεί τρεις νέες πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:30.6262.004 με τίτλο «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για
αντιπλημμυρική προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών
προστασίας στην περιοχή του ταμιευτήρα Xαράδρα» με ποσό 20.000,00€ και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα, 2) ΚΑ:30.7412.005 με τίτλο «Μελέτη επίλυσης
φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας» με ποσό 54.894,37€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και 3) ΚΑ:30.6262.005 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης
προβλημάτων στεγάνωσης οροφής αντλιοστασίου Ριζωμάτων» με ποσό 5.000,00 και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 30.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7324.003
με τίτλο «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας» και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6421.001 με
τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με

ΚΑ:90.9111.001 ποσό 65.100,00€ και: 1) Ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως εξής: α) Τον
ΚΑ:35.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για την συντήρηση του εξοπλισμού των
πάρκων και παιδικών χαρών» με το ποσό των 3.000,00€, β) Τον ΚΑ:45.6262.002 με τίτλο
«Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» με το ποσό των 20.000,00€, γ) Τον
ΚΑ:20.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία
καθαριότητας» με το ποσό των 2.500,00€ και δ) Τον ΚΑ:30.6662.003 με τίτλο «Προμήθεια
αλατιού για αποχιονισμό οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος χειμερινής περιόδου 2018» με το ποσό
των 14.800,00€ και 2) Δημιουργεί νέο ΚΑ:20.6265.005 με τίτλο «Συντήρηση κάδων
απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων» με ποσό 24.800,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα
χρηματοδοτηθούν από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.500,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6692.001 με
τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 611 / 2018.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 02-11-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2018

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 611/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 611/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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