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Από το αριθμ. 24 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 267 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη
αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης.

Στη Βέροια, σήμερα στις 25 Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 21-11-2019 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 8 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος 1. Δ. Τσανακτσίδης
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 20-11-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα
δικαιώματα και τις εισφορές.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019: «Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65
του ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται
σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις
που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους
επί των παρόντων».

Στην  ΚΥΑ οικ. 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.07.2019) Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση
της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης ορίζονται τα εξής:

Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2020 θα πρέπει να
γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των
εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2019. Σε περίπτωση που τα



εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2019 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2019, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2020,
επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη
της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των
τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν
από:

 την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2018.

 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2019 και μέχρι το μήνα κατάρτισης
του σχεδίου του Π/Υ 2020.

 την εκτέλεση του Π/Υ 2018 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2020
καταρτίζεται Ιούλιο 2019, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2018 και 2019).

 την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2019, η οποία
υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2018.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών

λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω στοιχεία.

β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της
ανταποδοτικότητας.

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:
«Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του

δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού,
στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές
ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από
παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για
τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα
χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον
υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85).

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη
μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν
(ΚΑΕ 81)».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία:
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 έχει ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον ΚΑ:06.00.0331 «Δικαιώματα χρήσεως

αρδευτικού δικτύου» ποσό 62.848,57€, στον ΚΑ:06.00.2113 «Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα άρδευσης» ποσό 54.209,63€, ήτοι σύνολο: 117.058,20€.

Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το έτος 2018 ανήλθαν στο ποσό των
189.290,56€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.25.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 46.914,85
02.25.605 Εργοδοτικές εισφορές 11.720,14
02.25.606 Λοιπές παροχές 1.001,92
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 62.416,49
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, 30.459,92



υδραυλικά υλικά κλπ)
02.25.7336 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων 36.777,24

ΣΥΝΟΛΟ 189.290,56

Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων καλύφθηκε από το
χρηματικό υπόλοιπο και τις εισπράξεις από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων
οικονομικών ετών (δηλ. 32-85).

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος–Ιούνιος 2019,
έχει ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον ΚΑ:06.00.0331 «Δικαιώματα χρήσεως
αρδευτικού δικτύου» ποσό 6.077,75€ και στον ΚΑ:06.00.2113 «Τακτικά έσοδα από τέλη
και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 46.973,72€, ήτοι σύνολο: 53.051,47€.

Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος–Ιούνιος 2019
ανήλθαν στο ποσό των 32.556,59€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.25.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 10.012,50
02.25.605 Εργοδοτικές εισφορές 2.609,29
02.25.606 Λοιπές παροχές 0,00
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 0,00
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά,

υδραυλικά υλικά κλπ)
1.984,00

02.25.7336 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων 1.488,00
02.25.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 16.462,80

ΣΥΝΟΛΟ 32.556,59

Αντίστοιχα για το ίδιο χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2018 η εκτέλεση του
προϋπολογισμού είχε ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον ΚΑ:06.00.0331 «Δικαιώματα χρήσεως
αρδευτικού δικτύου» ποσό 6.102,00€ και στον ΚΑ:06.00.2113 «Τακτικά έσοδα από τέλη
και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 31.238,00€, ήτοι σύνολο: 37.340,00€.

Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος–Ιούνιος 2018
ανήλθαν στο ποσό των 14.129,00€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.25.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 11.208,00
02.25.605 Εργοδοτικές εισφορές 2.921,00
02.25.606 Λοιπές παροχές 0,00
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 0,00
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά,

υδραυλικά υλικά κλπ)
0,00

02.25.7336 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.129,00

Η πορεία εκτίμησης εισπράξεων και δαπανών για το έτος 2019 σύμφωνα με τα
δεδομένα στοιχεία και με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 έχει ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων αναμένουμε να εισπράξουμε στον ΚΑ:06.00.0331«Δικαιώματα
χρήσεως αρδευτικού δικτύου» ποσό 70.000,00€, στον ΚΑ:06.00.2113 «Τακτικά έσοδα από
τέλη και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 80.000,00€ και αναμένεται να εισπράξουμε από
οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) ποσό
30.000,00€, ήτοι σύνολο: 180.000,00€.

Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το έτος 2019 αναμένεται να ανέλθουν στο
ποσό των 188.500,00€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €



02.25.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 47.500,00
02.25.605 Εργοδοτικές εισφορές 11.500,00
02.25.606 Λοιπές παροχές 1.000,00
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 71.500,00
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά,

υδραυλικά υλικά κλπ)
30.000,00

02.25.7336 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων 10.000,00
02.25.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 188.500,00

Εκ των ανωτέρω εκτιμάται ότι τα εισπραττόμενα έσοδα δεν θα καλύψουν τις
δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης, για το 2019 και θα παρουσιαστεί έλλειμμα ποσού
8.500,00 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των
τελών για το έτος 2020.

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2020 και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ,
το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0331 «Δικαιώματα χρήσεως
αρδευτικού δικτύου», προκύπτει ως εξής:

- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2018: 6.102,00€
- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2019: 6.077,75€
Αρνητική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων: -24,25€
- Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2018: 62.848,57€
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ποσό που πρέπει να εγγράψουμε στον Κ.Α.

06.00.0331 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 62.848,00€ (εκτέλεση Π/Υ 2018)
Επίσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2020, το ποσό που πρέπει να

εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδων 06.00.2113 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
άρδευσης», προκύπτει ως εξής:

- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2018: 31.238,00€
- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2019: 46.973,72€
Θετική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων: 15.735,72€
- Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2018: 54.209,63€
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ποσό που πρέπει να εγγράψουμε στον Κ.Α.

06.00.2113 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 69.945,00€, (εκτέλεση Π/Υ
2018+θετική διαφορά)

Άρα το σύνολο των εσόδων που θα πρέπει να προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό του 2020 ανέρχεται στο ποσό των 132.793,00€

Σε περίπτωση μη αύξησης των τελών άρδευσης, θα έπρεπε το σύνολο των
εγγεγραμμένων δαπανών στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2020 στην Υπηρεσία
Άρδευσης να ανέρχεται στο ποσό των 132.793,00€. Όμως, το σύνολο των εγγεγραμμένων
δαπανών στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2020 στην Υπηρεσία Άρδευσης
ανέρχεται στο ποσό των 169.174,09€, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.25.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 49.500,00
02.25.605 Εργοδοτικές εισφορές 12.150,00
02.25.606 Λοιπές παροχές 1.524,09
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 72.000,00
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά,

υδραυλικά υλικά κλπ)
28.000,00

02.25.7336 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 169.174,09

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα για το έτος 2020
υπολείπονται των δαπανών κατά το ποσό των 36.381,09€ (169.174,09-132.793,00).

Σημειώνεται ότι το ποσό του ελλείμματος των 8.500,00 ευρώ έτους 2019 καθώς και



ένα τμήμα της διαφοράς εσόδων και εξόδων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού
ποσού 11.500,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις εισπράξεις από οφειλές ανταποδοτικών
τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) ενώ το υπόλοιπο ποσό της
διαφοράς εσόδων και εξόδων ύψους 24.881,09 ευρώ θα πρέπει να καλυφθεί με
αντίστοιχη αναπροσαρμογή και αύξηση των τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος
2020.

Κατά συνέπεια προτείνεται η αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για το έτος 2020
με συνολική αύξηση ποσοστού 18,74%, ώστε το ποσό των εσόδων να ανέλθει σε
157.675,00€ (στον ΚΑΕ 06.00.0331 ποσό 87.730,00€ και στον ΚΑΕ 06.00.2113 ποσό
69.945,00€).

Σύμφωνα με:
Την αριθμ. 794/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μη αναπροσαρμογή

των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019.
Την αριθμ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μη αναπροσαρμογή

των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018.
Την αριθμ. 580/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μη αναπροσαρμογή

των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2017.
Την αριθμ. 661/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: α) Η αναπροσαρμογή

των τελών της Τ.Κ. Συκιάς σε 0,33€/κ.μ. (από 0,10€/κ.μ που ίσχυε) και β) η μη
αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2016, τα οποία
παραμένουν στα 15,00€/στρέμμα, όπως είχαν προσαρμοσθεί με προηγούμενες αποφάσεις
και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες έως και δύο (2) ετών στο 50% των ισχυόντων τελών
άρδευσης.

Επίσης με την αριθμ. 258/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
τροποποίηση της αριθμ. 732/2012 απόφασής του περί αναπροσαρμογής των τελών
άρδευσης και η μεταβολή του τρόπου χρέωσης χρηστών του δικτύου άρδευσης της Τ.Κ.
Παλατιτσίων, ώστε η χρέωση της άρδευσης να πραγματοποιείται με την ώρα χρήσης των
δικτύων άρδευσης και καθορίζει το τέλος άρδευσης για την Τ.Κ. Παλατιτσίων σε
3,50€/ώρα χρήσης του δικτύου άρδευσης.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης κατά ποσοστό 18,74%
και να καθορίσει τους συντελεστές των τελών άρδευσης για το έτος 2020.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Προτείνω τη μη αναπροσαρμογή των Τελών Άρδευσης. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 20-11-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου

Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 794/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
3. Την πρόταση του Προέδρου.
4. Τις διατάξεις του άρθρο 11 του Ν.4623/2019 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή των Τελών Άρδευσης και
να παραμείνουν ως έχουν και όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την αριθμ.
794/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.



Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 267 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-11-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ



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. 267/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των
τελών άρδευσης.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 267/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Κοινοποίηση
Α/1α
Β


