ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 131 / 2019.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Στη Βέροια, σήμερα στις 05 Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 02-08-2019 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 6 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
1. Α. Σιδηρόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
2. Λ. Ακριβόπουλος
2. Β. Παπαδόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
3. Δ. Κουλουριώτης
3. Ι. Κυρατλίδης
4. Α. Λαζαρίδης
4. Ν.Τσιαμήτρος (δήλωσε κώλυμα)
5. Α. Αποστολόπουλος
5. Χρ.Γαϊτάνου (αναπλ.μέλος δήλωσε κώλυμα)
6. Β.Λυκοστράτης (αναπλ.μέλος
δήλωσε
6. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ.μέλος)
κώλυμα)

7. Γ.Γουλτίδης (αναπλ.μέλος δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 02-08-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και προκειμένου να
καταστεί εφικτή η πληρωμή αναδρομικών αποδοχών υπαλλήλου προκύπτει η ανάγκη
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία κωδικού ΚA:35.8111.001 με τίτλο
«Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και ποσό 2.120,00€.
Η πίστωση για τη δημιουργία του ανωτέρω Κ.Α. θα προέλθει από το Αποθεματικό του
Δήμου.
Β) Με το από 01/08/2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας εκτελεί το έργο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό
Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος». Με απαίτηση της ΕΦΑ Ημαθίας, προχώρησε σε
διασκόπηση συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να ανιχνευτεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων,
στο εύρος παρεμβάσεων από το έργο. Η διασκόπηση έγινε από Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έρευνα υλοποιήθηκε
μετά τη σύναψη αναλόγου περιεχομένου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και του Α.Π.Θ., έτυχαν δε της έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω του
εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκτέλεση
του έργου. Ήδη τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν κατατεθεί και στο κεφάλαιο 5
«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» προτείνεται η διατρητική διερεύνηση. Το κόστος της υπηρεσίας
αυτής εκτιμάται στο ποσό των 1.100,00€+ΦΠΑ, ήτοι στα 1.364,00€. Λόγω του εξαιρετικά
επείγοντος του θέματος, αφού η ολοκλήρωση του κύκλου των διερευνητικών ενεργειών
έχει άμεση σχέση με την οικονομία του έργου, αιτείται της δημιουργίας κωδικού για την

υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες γεωλογικής διασκόπησης στην οδό Πιερίων» με ποσόν
1.364,00€. Η πίστωση θα προέλθει από ίδια έσοδα από το Αποθεματικό του Δήμου.
Γ) Με το από 17/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ενημερώνει ότι προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και
ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», λόγω των εργασιών
ενημέρωσης παθητικής πυροπροστασίας που προέκυψαν κατόπιν αυτοψίας στο χώρο του
σχολείου, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του έργου με
το ποσό των 67.555,00€. Το ποσό της ενίσχυσης θα προέλθει από την ισόποση μείωση του
ΚΑ:30.7323.007 με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Δ) Με το από 02/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 1204/10-6-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας
Δόμησης, λόγω ενδείξεων επικινδυνότητας, πρέπει να ελεγχθεί επειγόντως η στατική
επάρκεια του 8ου 12/θέσιου Νηπιαγωγείου Βέροιας (δηλαδή ακριβής καταμέτρηση της
βύθισης των πλακών, έλεγχος στατικής επάρκειας των πλακών και του κτιρίου, με λήψη
καρότων οπλισμένου σκυροδέματος), ώστε να γίνει αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας
του κτιρίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια, θα συνταχθεί κατόπιν
διαγωνισμού, μελέτη ενίσχυσης-επισκευής ή ανακατασκευής βάσει της οποίας θα
εκτελεστούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες. Ως εκ τούτου, προτείνεται η δημιουργία
νέου κωδικού υπηρεσίας (μελέτη), για την κάλυψη της δαπάνης της μελέτης φέρουσας
ικανότητας του κτιρίου με τίτλο «Στατική μελέτη ελέγχου φέρουσας ικανότητας 8ου
12/θέσιου Δημοτικού σχολείου» με πίστωση 17.050,00€. Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει
από την ισόποση μείωση του ΚΑ:30.7323.007 με τίτλο «Ενδοδημοτική οδοποιία
Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Ε) Κατά τον έλεγχο δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
διαπιστώθηκε η μη
ορθή χρήση ορισμένων κωδικών. Προτείνεται επομένως η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού με:
α. Την κατάργηση των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) ΚΑ:30.7334.002 με τίτλο
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας» και ποσό 12.179,05€,
2) ΚΑ:30.7334.004 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος (2019)» και ποσό 9.423,79€ και 3) ΚΑ:30.7334.007 με τίτλο «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας (2019)» και ποσό 12.179,05€ και χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ και
β. Τη δημιουργία αντίστοιχων Κ.Α. υπηρεσιών διατηρώντας του ίδιους τίτλους.
ΣΤ) Με την αριθμ. 56357/29-07-2019 απόφαση του ΥΠΕΣ επιχορηγείται ο Δήμος μας
με το ποσό των 58.575,00€ για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων που
εργάστηκαν για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών-Περιφερειακών
Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ης Ιουνίου 2019. Επειδή το
ανωτέρω ποσό δεν προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, θα
πρέπει να γίνει αποδοχή της επιχορήγησης και να ενισχυθεί ο ΚΑ:10.6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ανωτέρω ποσό.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 175/15-6-59 (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 (ΕΠΔ) έτους 2019 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.120,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚA:35.8111.001 και τίτλο
«Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» από Ίδια Έσοδα.

Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 1.364,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚA:30.6262.006 και τίτλο
«Υπηρεσίες γεωλογικής διασκόπησης στην οδό Πιερίων» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.7323.007 με τίτλο «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» με το ποσό των 67.555,00€. Το ανωτέρω ποσό
μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το μεταφέρει και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:30.7321.007 και τίτλο «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση
πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.7323.007 με τίτλο «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» με το ποσό των 17.050,00€. Το ανωτέρω ποσό
μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το μεταφέρει και δημιουργεί νέα ισόποση
πίστωση με ΚΑ:30.7411.002 και τίτλο «Στατική μελέτη ελέγχου φέρουσας ικανότητας 8ου
12/θέσιου Δημοτικού σχολείου» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Καταργεί τους παρακάτω Κ.Α. συνολικού ποσού 33.781,89€, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.7334.002 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας
Βεργίνας» και ποσό 12.179,05€, 2) Τον ΚΑ:30.7334.004 με τίτλο «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος (2019)» και ποσό 9.423,79€ και
3) Τον ΚΑ:30.7334.007 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας (2019)»
και ποσό 12.179,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και μεταφέρει το σύνολο των ανωτέρω
πιστώσεων στο αποθεματικό.
β) Μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου δημιουργεί τρεις νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.6262.007 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό
12.179,05€, 2) Τον ΚΑ:30.6262.008 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Μακεδονίδος (2019)» και ποσό 9.423,79€ και 3) Τον ΚΑ:30.6262.009 με τίτλο
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας (2019)» και ποσό 12.179,05€ και
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΣΤ α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:00.1211.004 «Επιχορήγηση
ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων για την προπαρασκευή και
διεξαγωγή των Δημοτικών-Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26-05-2019 και των επαναληπτικών
εκλογών της 02-06-2019» με ποσό 58.575,00€.
β) Στο σκέλος των Εξόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:10.6012.001 «Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 58.575,00€ από Έσοδα του ΥΠΕΣ.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 202.716,20€ (48.632,20€ από Ίδια Έσοδα και 150.600,00€
που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ II).
Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με επιπλέον
αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου;
Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 02-08-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 129/2019 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.
958/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.
13409/2018/2-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.

4. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2019.
5. 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. 38347/25-07-2018 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 (9η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.120,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚA:35.8111.001 και τίτλο
«Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 1.364,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚA:30.6262.006 και τίτλο
«Υπηρεσίες γεωλογικής διασκόπησης στην οδό Πιερίων» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.7323.007 με τίτλο «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» με το ποσό των 67.555,00€. Το ανωτέρω ποσό
μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το μεταφέρει και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση με ΚΑ:30.7321.007 και τίτλο «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση
πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει τον ΚΑ:30.7323.007 με τίτλο «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» με το ποσό των 17.050,00€. Το ανωτέρω ποσό
μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 το μεταφέρει και δημιουργεί νέα ισόποση
πίστωση με ΚΑ:30.7411.002 και τίτλο «Στατική μελέτη ελέγχου φέρουσας ικανότητας 8ου
12/θέσιου Δημοτικού σχολείου» και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Καταργεί τους παρακάτω Κ.Α. συνολικού ποσού 33.781,89€, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:30.7334.002 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας
Βεργίνας» και ποσό 12.179,05€, 2) Τον ΚΑ:30.7334.004 με τίτλο «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος (2019)» και ποσό 9.423,79€ και
3) Τον ΚΑ:30.7334.007 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας (2019)»
και ποσό 12.179,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και μεταφέρει το συνολικό ποσό των
33.781,89€ των ανωτέρω πιστώσεων στο Αποθεματικό.
β) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 το ποσό των 33.781,89€
και δημιουργεί τρεις νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον ΚΑ:30.6262.007 με τίτλο
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 12.179,05€, 2) Τον
ΚΑ:30.6262.008 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος (2019)»
και ποσό 9.423,79€ και 3) Τον ΚΑ:30.6262.009 με τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Βεργίνας (2019)» και ποσό 12.179,05€ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
ΣΤ) Αποδέχεται την «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης
υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών-Περιφερειακών Εκλογών
και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26-052019 και των επαναληπτικών εκλογών της 02-06-2019» ποσού 58.575,00€ και:
α) Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:00.1211.004 «Επιχορήγηση
ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων για την προπαρασκευή και
διεξαγωγή των Δημοτικών-Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26-05-2019 και των επαναληπτικών
εκλογών της 02-06-2019» με ποσό 58.575,00€.
β) Στο σκέλος των Εξόδων ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:10.6012.001 «Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 58.575,00€ από Έσοδα του ΥΠΕΣ.

ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 131 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 06-08-2019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2019

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 131/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)
Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 131/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
A/1α
ΣΤ
Β/4
Β/2α
Β/2β

