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Από το αριθμ. 32 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 592 / 2018.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης

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

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 12-10-2018 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 5 μέλη.

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

2. Δ. Κουλουριώτης
3. Ι. Κυρατλίδης
4. Ν.Τσιαμήτρος

2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Β. Παπαδόπουλος
4. Α. Λαζαρίδης
5. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 15-10-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Α) Στον Προϋπολογισμό έτους 2018 σε διάφορους Κ.Α. διαπιστώθηκε ότι το ποσό
που απαιτείται τελικά για την κάλυψη των υποχρεώσεων που αφορούν, ανέρχεται σε
χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που αρχικά εκτιμήθηκε. Αναλυτικά: α) Στον
ΚΑ:20.8117.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Λοιπά Έξοδα» εκτιμήθηκε ότι
το ποσό που απαιτείται για αυτές τις υποχρεώσεις ανέρχεται σε 235.000,00€ ενώ
εκτελέστηκε το ποσό των 230.481,11€, β) Στον ΚΑ:20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Έργα» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για αυτές τις
υποχρεώσεις ανέρχεται σε 50.000,00€, ενώ εκτελέστηκε το ποσό των 40.327,97€, γ) Στον
ΚΑ:20.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που
απαιτείται ανέρχεται σε 20.000,00€, ενώ εκτελέστηκε το ποσό των 12.825,00€, δ) Στον
ΚΑ:20.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται ανέρχεται σε 17.031,00€ ενώ εκτελέστηκε το ποσό
των 9.766,24€, ε) Στον ΚΑ:20.7325.003 με τίτλο «Έργα υποδομής στο αγροτεμάχιο
176νστ Ασωμάτων» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται ανέρχεται σε 10.000,00€ και
δεν εκτελέστηκε, στ) Στον ΚΑ:20.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται ανέρχεται σε 28.122,00€ ενώ
εκτελέστηκε το ποσό των 26.287,19€, ζ) Στον ΚΑ:20.6231.001 με τίτλο «Διάθεση
σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ
Δυτικής Μακεδονίας» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης μέχρι τις 23/05/2018 θα ανέλθει σε 217.000,00€, ενώ τελικά
εκτελέστηκε το ποσό των 196.903,75€, η) Στον ΚΑ:30.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται για αυτήν την υποχρέωση
ανέρχεται σε 12.000,00€, ενώ εκτελέστηκε το ποσό των 7.520,00€, θ) Στον
ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα



εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται
ανέρχεται σε 480.000,00€, ενώ τελικά θα χρειαστεί το ποσό των 450.000,00€ και ι) Στον
ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» εκτιμήθηκε ότι το ποσό που απαιτείται
ανέρχεται σε 126.000,00€, ενώ τελικά θα χρειαστεί το ποσό των 115.000,00€. Το συνολικό
υπολειπόμενο ποσό των ανωτέρω Κ.Α., το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του ποσού που
εκτιμήθηκε και του ποσού που εκτελέστηκε ή θα εκτελεστεί, ανέρχεται σε 105.561,74€ και
θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του Δήμου μέσω του οποίου θα ενισχυθούν άλλοι κωδικοί,
των οποίων οι ανάγκες υποεκτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους.

Β) Με το από 12/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας μας ενημερώνει ότι τίθεται επιτακτική ανάγκη
ενίσχυσης των: α) ΚΑ:20.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 45.000,00€ και β) ΚΑ:30.6641.001 με τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» επίσης με το ποσό
των 45.000,00€. Το συνολικό ποσό των 90.000,00€ που θα απαιτηθεί για την ενίσχυση των
ανωτέρω Κ.Α θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.

Γ) Επίσης, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2018 διαπιστώθηκε ότι
απαιτείται στον ΚΑ:00.6073.001 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αρχικώς
εγγράφηκε. Απαιτείται επομένως ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. με το ποσό των 500,00€ από
το αποθεματικό του Δήμου.

Δ) Αντίστοιχα, διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκούν και πρέπει να ενισχυθούν οι πιστώσεις
των: 1) ΚΑ:10.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με το
ποσό των 2.020,00€, 2) ΚΑ:35.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού» με το ποσό των 1.400,00€ και 3) ΚΑ:45.6063.001 με τίτλο «Παροχή
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 150,00€. Το απαιτούμενο ποσό για
την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ανέρχεται σε 3.570,00€ και θα προέλθει μέσω
αποθεματικού του Δήμου από την ισόποση μείωση του ΚΑ:30.6063.001 με τίτλο «Παροχή
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» από Ίδια Έσοδα.

Ε) Με το από 09/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας μας ενημερώνει ότι τίθεται επιτακτική ανάγκη
ενίσχυσης του ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» με το ποσό των 2.000,00€. Η απαιτούμενη
πίστωση θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.

ΣΤ) Τέλος, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2018 διαπιστώθηκε ότι
απαιτείται ενίσχυση του ΚΑ:20.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για
την κάλυψη της πυροπροστασίας» με το ποσό των 3.000,00€ η οποία θα προέλθει μέσω
αποθεματικού από την ισόποση μείωση του ΚΑ:20.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές εργατών πυροπροστασίας».

Ι) Με το από 12/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται
την αλλαγή του τίτλου του ΚΑ:30.7135.005 από «Προμήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα
στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» σε «Προμήθεια υδραυλικού
ανελκυστήρα σε κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βούλας
Χατζίκου 10».

ΙΑ) Με το από 12/10/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την μείωση του ΚΑ:35.6262.004 με τίτλο
«Συντήρηση ποτίστρων» κατά 5.000,00€ προκειμένου με αυτό το ποσό να δημιουργηθεί
νέος Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ποτίστρων» από Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) Τέλος, τίθεται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου με τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων (άρθρο 112



Ν.118/81)» και ποσό 2.000,00€ 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) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 105.561,74€ μειώνοντας τους παρακάτω Κ.Α. ως εξής: α) Από τον ΚΑ:20.8117.001
με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Λοιπά Έξοδα» ποσό 4.518,89€, β) Από τον
ΚΑ:20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Έργα» το ποσό των
9.672,03€, γ) Από τον ΚΑ:20.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» το
ποσό των 7.175,00€, δ) Από τον ΚΑ:20.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων» το ποσό των 7.264,76€, ε) Από τον ΚΑ:20.7325.003 με
τίτλο «Έργα υποδομής στο αγροτεμάχιο 176νστ Ασωμάτων» το ποσό των 10.000,00€, στ)
Από τον ΚΑ:20.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» το
ποσό των 1.834,81€, ζ) Από τον ΚΑ:20.6231.001 με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών
στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»
το ποσό των 20.096,25€, η) Από τον ΚΑ:30.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων» το ποσό των 4.000,00€, θ) Από τον ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» το
ποσό των 30.000,00€ και ι) Από τον ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» το
ποσό των 11.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 90.000,00€ και ενισχύει τους: α) Κ.Α.:20.6641.001 με τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 45.000,00€ και β)
Κ.Α.:30.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων» επίσης με το ποσό των 45.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 500,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:00.6073.001 με τίτλο
«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» από Ίδια
Έσοδα.

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού» κατά 3.570,00€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως
εξής: 1) τον ΚΑ:10.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με
το ποσό των 2.020,00€, 2) τον ΚΑ:35.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 1.400,00€ και 3) τον ΚΑ:45.6063.001 με
τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 150,00€ από Ίδια
Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 2.000,00€
και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για την
μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:20.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές εργατών πυρ/στασιας» μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με Κ.Α.: 90.9111.001
ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:20.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου
προσωπικού για την κάλυψη της πυροπροστασίας».

Ι) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7135.005 από «Προμήθεια
υδραυλικού ανελκυστήρα στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» σε
«Προμήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα σε κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί
της οδού Βούλας Χατζίκου 10».



ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:35.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση
ποτίστρων» μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:35.7135.002 με τίτλο ««Προμήθεια ποτίστρων»
από Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 2.000,00€
και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6062.001 και τίτλο «Έξοδα κηδείας
αποβιωσάντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)» 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 15-10-2018 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 (15η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ως εξής :
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει στο αποθεματικό του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001

ποσό 105.561,74€ μειώνοντας τους παρακάτω Κ.Α. ως εξής: α) Από τον ΚΑ:20.8117.001
με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Λοιπά Έξοδα» ποσό 4.518,89€, β) Από τον
ΚΑ:20.8122.001 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.–Έργα» το ποσό των
9.672,03€, γ) Από τον ΚΑ:20.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» το
ποσό των 7.175,00€, δ) Από τον ΚΑ:20.6641.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων» το ποσό των 7.264,76€, ε) Από τον ΚΑ:20.7325.003 με
τίτλο «Έργα υποδομής στο αγροτεμάχιο 176νστ Ασωμάτων» το ποσό των 10.000,00€, στ)
Από τον ΚΑ:20.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» το
ποσό των 1.834,81€, ζ) Από τον ΚΑ:20.6231.001 με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων αστικών
στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»
το ποσό των 20.096,25€, η) Από τον ΚΑ:30.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων» το ποσό των 4.000,00€, θ) Από τον ΚΑ:30.6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» το
ποσό των 30.000,00€ και ι) Από τον ΚΑ:30.6021.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» το
ποσό των 11.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 90.000,00€ και ενισχύει τους: α) ΚΑ:20.6641.001 με τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 45.000,00€ και β)
ΚΑ:30.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων» επίσης με το ποσό των 45.000,00€ από Ίδια Έσοδα.

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:
90.9111.001 ποσό 500,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:00.6073.001 με τίτλο «Δαπάνες
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» από Ίδια Έσοδα.



Δ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού» κατά 3.570,00€ και μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις ως
εξής: 1) τον ΚΑ:10.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με
το ποσό των 2.020,00€, 2) τον ΚΑ:35.6063.001 με τίτλο «Παροχή γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 1.400,00€ και 3) τον ΚΑ:45.6063.001 με
τίτλο «Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 150,00€ από Ίδια
Έσοδα.

Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 2.000,00€
και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για την
μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» από Ίδια Έσοδα.

ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:20.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές εργατών πυροπροστασίας» μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001
ποσό 3.000,00€ και ενισχύει ισόποσα τον ΚΑ:20.6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου
προσωπικού για την κάλυψη της πυροπροστασίας».

Ι) Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τον τίτλο του ΚΑ:30.7135.005 από «Προμήθεια
υδραυλικού ανελκυστήρα στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Βούλας Χατζίκου 10» σε
«Προμήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα σε κτίριο με συνιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας επί
της οδού Βούλας Χατζίκου 10».

ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:35.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση
ποτίστρων» μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:35.7135.002 με τίτλο ««Προμήθεια ποτίστρων»
από Ίδια Έσοδα.

ΙΒ) ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 2.000,00€
και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6062.001 και τίτλο «Έξοδα κηδείας
αποβιωσάντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)» από Ίδια Έσοδα.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2018.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 592 / 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
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-10-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



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. 592/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 592/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
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ΣΤ
Β/4
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