ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 15 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 166 / 2020.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
και
Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Στη Βέροια, σήμερα στις 10 Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρες από 09:00 έως 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 09-06-2020 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» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
-------------------------1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-06-2020 εισηγητικό του
σημείωμα, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Με το από 27-05-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την μείωση κατά 15.000,00€ των Κ.Α.: α) Του
ΚΑ:30.7333.012 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών οδών,
πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών Κοινοτήτων» με ποσό 10.000,00€
και β) Του ΚΑ:30.6662.006 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης
Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδας» με ποσό 5.000,00€ και
την μέσω αποθεματικού κεφαλαίου ενίσχυση του ΚΑ:30.7333.011 με τίτλο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» με ποσό 15.000,00€.
Β) Με το από 05-06-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την μείωση κατά 135.000,00€ του
ΚΑ:30.7323.011 με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» και την μέσω αποθεματικού
κεφαλαίου ενίσχυση του ΚΑ:30.7321.014 με τίτλο «Επέκταση-διαρρύθμιση Δημοτικού
σχολείου Αγ.Γεωργίου» με ποσό 135.000,00€.
Γ) Με το από 27-05-2020 έγγραφό της η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του
ΚΑ:00.6117.002 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR 2016/679)» κατά 1.934,65€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 1.934,65€ θα
προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

Δ) Με το από 29-05-2020 έγγραφό της η Δ/νση Προγραμματισμού-ΟργάνωσηςΠληροφορικής αιτείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του
ΚΑ:00.6451.002 με τίτλο «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα
στο πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο για τη βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα & Κύπρο
CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS» κατά
5.000,00€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 5.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό
κεφάλαιο του Δήμου.
Ε) Με το από 03-06-2020 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Πρασίνου-Δασών αιτείται την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:64.7135.004 με τίτλο «Αναβάθμιση
εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)» κατά 37.500,08€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των
37.500,08€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.
ΣΤ) Με το από 02-06-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων αιτείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση του ΚΑ:30.7332.001 με τίτλο
«Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς» κατά 10.000,00€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των
10.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.
Ζ) Με το από 26-05-2020 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων αιτείται
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 με την ενίσχυση των: 1) ΚΑ:20.6263.001 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 30.000,00€ και 2)
ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά
20.000,00€. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 50.000,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό
κεφάλαιο του Δήμου.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
διαμορφώνεται στο ποσό των 17.227,76€ (121.662,48€ - 1.934,64€ - 5.000,00€ 37.500,08€ - 10.000,00€ - 30.000,00€ - 20.000,00€).
Η) Με την αρ.πρ. 30520/21-05-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ) έτους 2020 προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19. Με την ανωτέρω απόφαση
κατανέμεται στον Δήμο Βέροιας ποσό 487.965.12€ που προέρχεται από τους εξής
πόρους/λογαριασμούς: 1) Ποσό 325.366,48€ από το λογαριασμό «Κάλυψης Πάσης
Φύσεως Αναγκών ΟΤΑ» και 2) Ποσό 162.598,64€ από το λογαριασμό «ΚΑΠ Δήμων».
Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της ανωτέρω έκτακτης επιχορήγησης ποσού
487.965.12€ και ισόποσης ενίσχυσης του αποθεματικού.
Η διάθεση του ανωτέρω ποσού των 487.965.12€ς σε Κ.Α. εξόδων θα γίνει σε επόμενη
αναμόρφωση.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 505.192,88€ (17.227.76€ + 162.598,64€ + 325.366,48€).
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 Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) ΚΑ:30.7333.012 με τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων
χώρων και Δημοτικών Κοινοτήτων» κατά 10.000,00€ και β) Του ΚΑ:30.6662.006 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας,
Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδας» κατά 5.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 15.000,00€ και ενισχύει

ισόποσα την πίστωση του ΚΑ:30.7333.011 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
επικίνδυνων καταστάσεων» από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ:30.7323.011 με τίτλο
«Κατασκευή κυκλικών κόμβων» κατά 135.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 135.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση του ΚΑ:30.7321.014 με τίτλο «Επέκταση-διαρρύθμιση Δημοτικού σχολείου
Αγ.Γεωργίου» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 1.934,65€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6117.002 και τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6451.002 με τίτλο «Παροχή
συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο
για τη βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα & Κύπρο CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου
παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS» από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 37.500,08€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:64.7135.004 με τίτλο
«Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)» από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7332.001 με τίτλο
«Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 50.000,00€ και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: : 1) Τον ΚΑ:20.6263.001 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 30.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 20.000,00€
από Ίδια Έσοδα.
Η) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 487.965.12€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
30520/21-05-2020 απόφασης ΥΠΕΣ «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών
τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19» και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:00.1211.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ
λόγω COVID-19» με ποσό 325.366,48€ και 2) Τον ΚΑ:00.1211.002 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ λόγω COVID-19 (ΚΑΠ
Δήμων)» με ποσό 162.598,64€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 487.965.12€ στο
Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001, το οποίο και ενισχύει.
Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Ο Γ.Γουλτίδης δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία όλων των θεμάτων λόγω ελλιπών
στοιχείων από τα εισηγητικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;
Ο Γ.Γουλτίδης και ο Κ.Τροχόπουλος απείχαν από την ψηφοφορία του θέματος.
Τα υπόλοιπα μέλη ψήφισαν υπέρ της εισήγησης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 09-06-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.
2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020
απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2020.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και από τις παρ. 1α & 1β του άρθρου
12 του Ν.4623/2019, της ΚΥΑ οικ. 38347/25-07-2017 (ΦΕΚ 3086/Β΄/27.07.2018),
καθώς και την αριθμ. 108/72349/16-10-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., της αριθμ. ΚΥΑ
οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.07.2019) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της 7028/2004
(ΦΕΚ 253Β΄) απόφασης», του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. και του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
Ι) Την Αναμόρφωση (7η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) ΚΑ:30.7333.012 με τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων
χώρων και Δημοτικών Κοινοτήτων» κατά 10.000,00€ και β) Του ΚΑ:30.6662.006 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας,
Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδας» κατά 5.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 15.000,00€ και ενισχύει
ισόποσα την πίστωση του ΚΑ:30.7333.011 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
επικίνδυνων καταστάσεων» από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των Εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ:30.7323.011 με τίτλο
«Κατασκευή κυκλικών κόμβων» κατά 135.000,00€ και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου
ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 135.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την
πίστωση του ΚΑ:30.7321.014 με τίτλο «Επέκταση-διαρρύθμιση Δημοτικού σχολείου
Αγ.Γεωργίου» από Ίδια Έσοδα.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 1.934,65€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6117.002 και τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)» από Ίδια Έσοδα.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6451.002 με τίτλο «Παροχή
συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο δίκτυο
για τη βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα & Κύπρο CIVINET CY-EL, ελληνόφωνου
παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS» από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 37.500,08€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:64.7135.004 με τίτλο
«Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)» από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7332.001 με τίτλο
«Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς» από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 50.000,00€ και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: : 1) Τον ΚΑ:20.6263.001 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 30.000,00€ και 2) Τον
ΚΑ:30.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά 20.000,00€
από Ίδια Έσοδα.
Η) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 487.965.12€ σε εκτέλεση της αριθμ.πρωτ.
30520/21-05-2020 απόφασης ΥΠΕΣ «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών
τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19» και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) Τον
ΚΑ:00.1211.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ
λόγω COVID-19» με ποσό 325.366,48€ και 2) Τον ΚΑ:00.1211.002 με τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ λόγω COVID-19 (ΚΑΠ
Δήμων)» με ποσό 162.598,64€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 487.965.12€ στο
Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001, το οποίο και ενισχύει.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 166 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

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

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 12-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘ ΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕ ΡΟΙΑΣ
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

Βέροια

-2020

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 166/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2020.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 166/2020 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

