
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθμ. 3 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  32 / 2018. 
Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας & 
Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018. 

 
Στη Βέροια, σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 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 19-01-2018 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». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 6 μέλη. 

 

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

2. Ι. Κυρατλίδης 
3. Ζ. Πατσίκας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Α.Αποστολόπουλος αποχώρησε 
μετά τη συζήτηση της αριθμ.31/2018 απόφασης. 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το από 19-01-2018 εισηγητικό του σημείωμα,  ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, 
που έχει ως εξής: 

«Α) Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Δ/νση Οικονομικών 
Τοπικής Αυτ/σης και Αναπτ. Πολιτικής-Δ/νση Οικονομικής ανάπτυξης και Πολιτικής-
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. με αριθμ. πρωτ. 40358/24-11-2017 (ΑΔΑ:70ΖΨ465ΧΘ7-
Λ4Η) και μετά από αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε η 
επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των 628.335,89€, προκειμένου να εξοφληθούν οι 
υποχρεώσεις του από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί 
τελεσίδικες έως τις 31/07/2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Με την αριθμ. 837/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
έγινε αποδοχή της επιχορήγησης και αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου με την 
δημιουργία νέων πιστώσεων. Επειδή, λόγω παρέλευσης του οικονομικού έτους 2017 δεν 
κατέστη δυνατή η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών, τίθεται εκ νέου επιτακτική η 
ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018. 

Β) Επίσης, το γραφείο μισθοδοσίας με το από 05-01-2018 υπηρεσιακό σημείωμα του 
προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προκειμένου να 
καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ) που απαιτείται να καταβάλει 
ο Δήμος Βέροιας για το διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων των Προσκλήσεων 
10/2016, 1 & 9/2017 της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» μέχρι να γίνει η εκκαθάριση αυτών 
από τον ΟΑΕΔ. 

Γ) Με το από 17-01-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους με την ενίσχυση του ΚΑ:10/6673.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης 



αναβάθμισης δικτύων» με ποσό 7.000,00€. Η πίστωση θα προέλθει με ισόποση μείωση του 
ΚΑ:10/6264.005 με τίτλο «Συντήρηση-Διαχείριση Δικτύων Δήμου». 

Δ) Με το από 10-01-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού: 1) Με την κατάργηση του 
ΚΑ:30/7135.010 με τίτλο «Προμήθεια  υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών 
κτιρίων (2017)» ποσού 30.000,00€, 2) Με την αλλαγή τίτλου του ΚΑ:30/7135.011 από  
«Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» σε «Προμήθεια υλικών 
πυρόσβεσης», 3) Με την ενίσχυση των: α) ΚΑ:30/7135.011 «Προμήθεια υλικών 
πυρόσβεσης» με το ποσό των 4.800,00€, β) ΚΑ:30/7135.018 «Προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων» με το ποσό 694,68€ και 4) Με τη δημιουργία 
νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων» και ποσό 
24.500,00€. Οι πιστώσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση και τη δημιουργία των Κ.Α. 
των περιπτώσεων 3) και 4) θα προέλθουν από την κατάργηση του ΚΑ:30/7135.010 από 
Ίδια Έσοδα. 

Ε) Επίσης, με το από 18-01-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με : 1) Την αλλαγή τίτλου του 
ΚΑ:30/7131.002 από «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων 
σχολικών και δημοτικών κτιρίων» σε «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών 
θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας» και 2) Τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Βεργίνας, Απ.Παύλου, Δοβρά και 
Μακεδονίδος» με ποσό 9.800,00€. Η πίστωση θα προέλθει από την ισόποση μείωση του 
ΚΑ:30/7131.002 από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) Με το από 10-1-2018 υπηρεσιακό της σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
προτείνει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λόγω των αυξημένων αναγκών 
συντήρησης των δικτύων Η/Μ των Δ.Ε. Βεργίνας και Δοβρά. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 
ενίσχυση των: 1) ΚΑ:20/7135.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού 
Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 5.000,00€ και 2) ΚΑ:20/7135.004 με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό 5.000,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα 
προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου. 

Ζ) Επίσης, το τελευταίο τρίμηνο του 2017 ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία για την 
προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας, Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και 
Μακεδονίδος. Λόγω του ότι ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε μέσα στη χρήση πρέπει να 
δημιουργηθεί νέος Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας, 
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2017)» και ποσό 59.477,22€ προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η ανωτέρω προμήθεια. 

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 Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου, ως εξής: 

Α) 1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1219.002 και τίτλο 
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» με το ποσό των 628.335,89€. 

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 628.335,89€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 

α) Ποσό 599.342,80€ με ΚΑ:10/8111.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Αμοιβές & Έξοδα 
προσωπικού». 

β) Ποσό 28.993,09€ με ΚΑ:30/8122.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα.». 



Β) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:1328.005 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ 
για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» με ποσό 150.000,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω 
αποθεματικού κεφαλαίου δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:60/6054.003 και τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ» και 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 7.000,00€ 
από τον ΚΑ:10/6264.005 «Συντήρηση-Διαχείριση Δικτύων Δήμου» και ενισχύει την 
πίστωση με ΚΑ:10/6673.001 και τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης 
δικτύων» με ποσό 7.000,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων: 1) Μεταφέρει από τον ΚΑ:30/7135.010 με τίτλο 
«Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων (2017)» ποσό 
30.000,00€ στο αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90/9111.001, 2) Αλλάζει τον τίτλο του 
ΚΑ:30/7135.011 από «Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» 
σε «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης», 3) Μεταφέρει από το αποθεματικό ποσό 5.494,68€ 
και ενισχύει: α) Τον ΚΑ:30/7135.011 «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης» με το ποσό των 
4.800,00€ και β) Τον ΚΑ:30/7135.018 «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών 
μονάδων δημοτικών κτιρίων (2017)» με το ποσό 694,68€ και 4) Μεταφέρει μέσω του 
αποθεματικού ποσό 24.500,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7135.019 
και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων». 

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων: 1) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30/7131.002 από  «Προμήθεια 
και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων» σε 
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας» και 2) 
Μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ:90/9111.001, από τον ΚΑ:30/7131.002 με νέο τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας», ποσό 
9.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7131.003  και τίτλο «Προμήθεια 
και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας, Απ.Παύλου, Δοβρά και 
Μακεδονίδος» από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με 
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 10.000,00€ και ενισχύει: 1) Με ποσό 5.000,00€ τον 
ΚΑ:20/7135.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας» και 
2) Με ποσό 5.000,00€ τον ΚΑ:20/7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 
υλικού Δ.Ε. Δοβρά» και από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με 
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 59.477,22€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 
ΚΑ:20/7135.017  και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας, 
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2017)» από Ίδια Έσοδα. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 
1. Το από 19-01-2018 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 Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ. 

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος 
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 (1η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής : 
Α) 1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00/1219.002 και τίτλο 

«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» με το ποσό των 628.335,89€. 

2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με 
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 628.335,89€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 

α) Ποσό 599.342,80€ με ΚΑ:10/8111.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Αμοιβές & Έξοδα 
προσωπικού». 

β) Ποσό 28.993,09€ με ΚΑ:30/8122.002 και τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα.». 

Β) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:1328.005 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ 
για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» με ποσό 150.000,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω 
αποθεματικού κεφαλαίου δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:60/6054.003 και τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ» και 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 7.000,00€ 
από τον ΚΑ:10/6264.005 «Συντήρηση-Διαχείριση Δικτύων Δήμου» και ενισχύει την 
πίστωση με ΚΑ:10/6673.001 και τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης 
δικτύων» με ποσό 7.000,00€ από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των Εξόδων: 1) Μεταφέρει από τον ΚΑ:30/7135.010 με τίτλο 
«Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων (2017)» ποσό 
30.000,00€ στο αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90/9111.001, 2) Αλλάζει τον τίτλο του 
ΚΑ:30/7135.011 από «Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» 
σε «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης», 3) Μεταφέρει από το αποθεματικό ποσό 5.494,68€ 
και ενισχύει: α) Τον ΚΑ:30/7135.011 «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης» με το ποσό των 
4.800,00€ και β) Τον ΚΑ:30/7135.018 «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών 
μονάδων δημοτικών κτιρίων (2017)» με το ποσό 694,68€ και 4) Μεταφέρει μέσω του 
αποθεματικού ποσό 24.500,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7135.019 
και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων». 

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων: 1) Αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30/7131.002 από  «Προμήθεια 
και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων σχολικών και δημοτικών κτιρίων» σε 
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας» και 2) 
Μεταφέρει μέσω αποθεματικού με ΚΑ:90/9111.001, από τον ΚΑ:30/7131.002 με νέο τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας», ποσό 
9.800,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30/7131.003  και τίτλο «Προμήθεια 
και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βεργίνας, Απ.Παύλου, Δοβρά και 
Μακεδονίδος» από Ίδια Έσοδα. 

ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με 
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 10.000,00€ και ενισχύει: 1) Με ποσό 5.000,00€ τον 
ΚΑ:20/7135.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας» και 
2) Με ποσό 5.000,00€ τον ΚΑ:20/7135.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 
υλικού Δ.Ε. Δοβρά» και από Ίδια Έσοδα. 

Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με 
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 59.477,22€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 
ΚΑ:20/7135.017  και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας, 
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2017)» από Ίδια Έσοδα. 



ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018. 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  32  / 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 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Βέροια  24-01-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ  
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Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:  
Τηλέφωνο  : 2331350568  
FAX           : 2331350515  

e-mail  : nikopoulos@veria.gr  

 
 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 32/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΣΧΕΤ.: 
 

Περίληψη απόφασης 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας & Τεχνικού Προγράμματος, 
έτους 2018. 

 
 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 32/2018 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 


