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Από το αριθμ. 19 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 397 / 2018.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους
2018.

Στη Βέροια, σήμερα στις 19 Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και
ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 15-06-2018 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 6 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος

2. Α. Αποστολόπουλος
3. Ζ. Πατσίκας

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 15-06-2018 εισηγητικό σημείωμά
του, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Με το από 08-06-2018 έγγραφο το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της
Διεύθυνσης μας ενημερώνει ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
ν.4483/2017 προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη του Δ.Σ., πλην αυτών που λαμβάνουν
αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι
τέσσερις συνεδριάσεις τον μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση,
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου
Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 3 της υπ' αριθ.
οικ.11836/17-4-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1417Β΄/14-4-2018), ορίζεται ότι: "Η παρούσα απόφαση
ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του
ν.4483/2017 (Α΄31/7/2017)". Κατόπιν των ανωτέρω, αιτείται την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού με την εγγραφή πιστώσεων για την αποζημίωση δύο (2) δημοτικών
συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και πιο
συγκεκριμένα για συνολικά 8 παρουσίες εντός του έτους 2017 και για συνολικά 53
παρουσίες εντός του έτους 2018. Η πίστωση θα προέλθει από Ίδια Έσοδα.

Β) Με το από 11-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -
Τμήμα Η/Μ Έργων αιτείται της ενίσχυσης των Κ.Α.: 1) KA:25/7336.003 «Συντήρηση
άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 2.000,00€, 2) KA:25/7336.001 «Συντήρηση δικτύων
άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 2.000,00€, 3) KA:25/7336.002 «Συντήρηση άρδευσης
Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 3.000,00€, 4) KA:25/7135.002 «Προμήθεια μηχανολογικού -
υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 4.000,00€ και 5)
KA:25/7135.003 «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε.
Μακεδονίδος» με ποσό 4.000,00€. Η ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. κρίνονται απαραίτητες
διότι, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα: «Μετά την έναρξη της
αρδευτικής περιόδου και της συντήρησης άρδευσης απαιτούνται οι ενισχύσεις των
πιστώσεων ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για το ενδεχόμενο που κάποια αντλία ή κινητήρας
υποστεί βλάβη. Επίσης, πρέπει να επισκευαστούν ορισμένες αντλίες όπως Τ.Κ.



Παλατιτσίων και Τ.Κ. Σφηκιάς, οι οποίες λειτουργούν ως εφεδρικές και οι ηλεκτρικοί
πίνακες της Τ.Κ. Σφηκιάς, οι οποίοι χρήζουν διόρθωσης και είχαν προγραμματιστεί να
τροποποιηθούν από την μελέτη «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων και
αντλιοστασίων», η οποία όμως καθυστερεί λόγω της διαδικασίας έκδοσης της απαλλαγής
των περιβαλλοντικών όρων». Το σύνολο των ανωτέρω ενισχύσεων ανέρχεται στο ποσό
των 15.000,00€ και θα προέλθει από το αποθεματικό από Ίδια έσοδα.

Γ) Με το από 11-06-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης,
Κτηματολογίου & Περιουσίας - Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας μας γνωρίζει
μεταξύ άλλων τα εξής: "Με την 160/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βέροιας, εγκρίθηκε η εκποίηση της κατεχόμενης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.555,00 τμ,
που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 2221 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας, στην Όλγα
Γρηγοριάδου. Με την αριθμ. 304/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
τροποποιήθηκε η 160/1994 ως προς το όνομα του δικαιούχου, από Γρηγοριάδου Όλγα σε
Γρηγοριάδης Νικόλαος. H επιτροπή του άρθρου 248 του ΠΔ 410/95, με το από 31/12/2004
πρακτικό, εκτίμησε την αξία της εκποιούμενης έκτασης σε 15.330,00€ και το τίμημα
εισπράχθηκε από το Δήμο Βέροιας με τα αριθμ. 1518/22-2-2005 και 1410/18-2-2005
διπλότυπα είσπραξης, χωρίς όμως να συνταχθεί το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης. Με τις
αριθμ.πρωτ. 2671/2018 και 9220/27-3-2010 αιτήσεις, ο Νικόλαος Γρηγοριάδης ζήτησε να
του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλε, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, επειδή δεν
είναι δυνατόν πλέον να συνταχθεί συμβόλαιο μεταβίβασης της δημοτικής έκτασης. Μετά
τα παραπάνω το Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας αιτείται την εξασφάλισης της
σχετικής πίστωσης προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την επιστροφή
ή μη στον αιτούντα ποσού 15.330,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Δ) Με το από 12-16-2018 έγγραφο η Δ/νση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-
Πληροφορικής μας γνωστοποιεί ότι: «Στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμ.πρωτ.
5132/23-02-2018 πρόσκληση I, που τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 10311/04-04-2018
1η τροποποίηση πρόσκλησης I και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και
συνοδευτικού εξοπλισμού» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ο Δήμος Βέροιας
υπέβαλε σχετικό αίτημα (το υπ' αριθ. 11261/20.4.2018 αίτημα ένταξης) για τη
χρηματοδότηση αναλόγου περιεχομένου προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και
συνοδευτικού εξοπλισμού. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης είναι διακόσιες πενήντα
πέντε χιλιάδες ευρώ (255.000,00€)». Με την αριθμ.πρωτ. 26811/08.06.2018 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία διαβιβάζεται, αποφασίστηκε η ένταξη στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I της Πράξης "Προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας" συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας και
χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης από το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010. Ως εκ τούτου, ζητείται η αποδοχή της χρηματοδότησης και η εγγραφή
της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου, τρέχοντος έτους.

Ε) Με το από 15/06/2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ενημερώνει ότι οι ανάγκες συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων
Βέροιας υπερκαλύπτουν τις δυνατότητες του Γκρέϊντερ που διαθέτει ο Δήμος. Αποτέλεσμα
των παραπάνω είναι ο χρόνος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών να ανέρχεται στο
μη αποδεκτό χρονικό περιθώριο των 2 με 3 μηνών. Η κατάσταση επιβαρύνεται ιδιαίτερα με
τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ως εκ τούτου απαιτείται η μίσθωση ενός Γκρέϊντερ, πλήρες
με χειριστή, για την υποβοήθηση του έργου του μηχανήματος του Δήμου στις περιόδους
που οι εργασίες δεν μπορούν να επιτευχθούν σε λογικό χρονικό διάστημα. Προτείνεται
επομένως η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τη δημιουργία νέου
Κ.Α. με τίτλο «Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του
αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος» και πίστωση 24.800,00€ από Ίδια Έσοδα.

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) Με δεδομένο ότι το ύψος της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων ανέρχεται σε

4.275,00€ και το 1% αυτής υπολογίζεται σε 42,75€, στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από
το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ 90/9111.001 ποσό 2.608,00€ και δημιουργεί δύο νέες
πιστώσεις :1) ΚΑ:00/8112.001 και τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Αμοιβές
αιρετών αρχόντων και τρίτων» ποσού 342,00€ και 2) KA:00/6122.001 και τίτλο
«Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» ποσού 2.266,00€ και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 από Ίδια Έσοδα, ποσό 15.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις,
ως εξής:
1) KA:25/7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 2.000,00€.
2) KA:25/7336.001 «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 2.000,00€.
3) KA:25/7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 3.000,00€.
4) KA:25/7135.002 «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε.

Βεργίνας» με ποσό 4.000,00€.
5) KA:25/7135.003 «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε.

Μακεδονίδος» με ποσό 4.000,00€.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με

ΚΑ:90/9111.001 από Ίδια Έσοδα, ποσό 15.330,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με
ΚΑ:00/8261.001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές».

Δ) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 255.000,00€ από το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ. 26811/08.06.2018 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» της Πράξης "Προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δ. Βέροιας" και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1322.011 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
για "Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας"».

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ:90/9111.001, το
ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» και ποσό 255.000,00€.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30/6233.002 και
τίτλο «Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού
δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος»» από Ίδια Έσοδα.

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε, σύμφωνα με την εισήγηση;
Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 15-06-2018 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.
12531/2017/04-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης (ΕΠΔ) 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 (8η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής :
Α) Με δεδομένο ότι το ύψος της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων ανέρχεται σε

4.275,00€ και το 1% αυτής υπολογίζεται σε 42,75€, στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από
το Αποθεματικό Κεφαλαίο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 2.608,00€ και δημιουργεί δύο νέες
πιστώσεις: 1) ΚΑ:00/8112.001 και τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Αμοιβές
αιρετών αρχόντων και τρίτων» ποσού 342,00€ και 2) KA:00/6122.001 και τίτλο
«Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» ποσού 2.266,00€ και
χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 από Ίδια Έσοδα, ποσό 15.000,00€ και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις,
ως εξής:
1) KA:25/7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 2.000,00€.
2) KA:25/7336.001 «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 2.000,00€.
3) KA:25/7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 3.000,00€.
4) KA:25/7135.002 «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε.

Βεργίνας» με ποσό 4.000,00€.
5) KA:25/7135.003 «Προμήθεια μηχανολογικού-υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε.

Μακεδονίδος» με ποσό 4.000,00€.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με

ΚΑ:90/9111.001 από Ίδια Έσοδα, ποσό 15.330,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με
ΚΑ:00/8261.001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές».

Δ) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 255.000,00€ από το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ. 26811/08.06.2018 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» της Πράξης "Προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας" και:

α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1322.011 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
για "Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας"».

β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ:90/9111.001, το
ανωτέρω ποσό και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:64.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» και ποσό 255.000,00€.

Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο με
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 24.800,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30/6233.002 και
τίτλο «Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού
δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 397 / 2018.
.................................................................………………………...………………………...............................

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
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 19-06-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2018
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. 397/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 397/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
A/1α
ΣΤ
Β/4
Β/2α
Β/2β


