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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΘΕΜΑ: 4η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης    

έτους 2018. 
 

Α) Με το από 27-03-2018 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής 
Προστασίας ζητάει αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο 
«Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων τύπου skip» για τις ανάγκες της συλλογής των ογκωδών 
αποβλήτων και των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του 
Δήμου,  ποσό 24.800,00€ και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 
Β) Με το από 02-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων 
Σχέσεων ενημερώνει ότι: «Ο Δήμος Βέροιας συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια από την 
ίδρυσή του. Στο πλαίσιο αυτής της επετείου θα διοργανωθεί επετειακό διήμερο (3-5 Μαΐου), 
κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με αφορμή το συγκεκριμένο ιστορικό 
γεγονός. Στο διήμερο θα είναι προσκεκλημένοι από το Υπουργείο, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ 
καθώς και εκπρόσωποι των 8 δήμων οι οποίοι συστάθηκαν με το ίδιο προεδρικό διάταγμα».   
Σύμφωνα με ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος Βέροιας να προβεί στην διοργάνωση του 
επετειακού διημέρου, τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με ενίσχυση του 
Κ.Α. 00/6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με το ποσό των 
15.000,00€, 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 24.800,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 20/7131.003 και τίτλο 
«Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων τύπου skip» και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ: 
90/9111.001 ποσό 15.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 00/6434.001 και 
τίτλο  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  από Ίδια Έσοδα. 

 
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018. 
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