
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.080/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε πξνζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 
 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-Πεπηεκβξίνπ-2019 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ  
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ν Ξ ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  6 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
H Δθηειεζηηθή επηηξνπή κε ηελ αξηζκ.3/2019 απόθαζή ηεο εηζεγείηαη ην ηερληθό πξόγξακκα 

έηνπο 2020 πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη κε ηελ αξηζκ.4/2019 εηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ∆ήµνπ Βηζαιηίαο νηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020 πξνο ηελ νηθνλνκηθή 
επηηξνπή, κε άμνλα ηελ ΘΑ 55905/29-07-2019 (ΦΔΘ Β’ 3054/29.7.2019). 

Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηα αλακελόκελα έζνδα 
γηα ην έηνο 2020, θαινύκαζηε λα θαηαξηίζνπκε ηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη δαπαλώλ γηα ην έηνο 
2020 έρνληαο ππόςε ηα παξαθάησ. 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄167).  
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄114).  
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπη.δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63 θαζώο θαη ησλ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, 1-3 ηνπ άξζξνπ 86, 

1, 2, 4, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α΄87).  

5. Σα νξηδόκελα ζηελ αξηζκ.7028/3-2-2004 (Β΄253) απόθαζή καο, πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ.64871/2007 
(Β΄2253), 70560/2009 (Β΄2394), 50698/2011 (Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390), 30842/2013 (Β΄1896), 
29530/2014 (Β΄2059), 26945/2015 (Β΄1621) θαη 23976/2016 (Β΄2311) όκνηεο θαη ηζρύεη.  

6. Σν Π.Γ. 81/2019 (Α΄119) «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 
θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ ππνπξγείσλ.  

7. Σν Π.Γ. 83/2019 (Α΄121) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο , Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 
Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ.  

8. Σελ 340/18-07-2019 (ΦΔΚ 121 Β) απόθαζε ηνπ πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ »Αλάζεζε 
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Θεόδσξν θπιαθάθε» 

9. Σν Π.Γ. 123/2016 (Α΄208) «Αλαζύζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ, ζύζηαζε Τπνπξγείνπ 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο, 
κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνύ θαη Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ».  

10. Σν αξηζκ.50439/2-7-2019 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ., κε ην νπνίν δεηήζεθε ε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο παξνύζαο θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, από ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄167).  

11. Σελ αξηζκ.526/4-7-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ, πνπ απεζηάιε ζηνλ Τπνπξγό 
Δζσηεξηθώλ κε ην αξηζκ.1763/12-7-2019 έγγξαθό ηεο κε ηελ νπνία δηαηππώλνληαη παξαηεξήζεηο ηνπ επί 
ηνπ ζρεδίνπ.  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ 
θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄98).   

13. Σελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.3/2019 Α.Δ.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2020.  

  

ΑΔΑ: 6ΨΟΖΩ9Β-Γ2Ω



 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ιήθζεθαλ ππόςε όιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο, 
ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα έζνδα από όιεο ηηο πεγέο θαζώο θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ (πνπ 
ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη θαη ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ), θαζώο επίζεο θαη ε ΑΣΑ. 
Πεξηιακβάλεη ηα βεβαησζέληα θαη δηακνξθσζέληα πνζά θαη ππάξρεη ζεκείσζε πνπ αθνξά ζηηο παιηέο 
νθεηιέο ηνπ δήκνπ νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πξέπεη λα εγγξαθνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 
ρσξίο λα ππάξρεη ην αληίζηνηρν έζνδν.  

Σν ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ όπσο δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γηα ην έηνο 
2020 ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο:  

ΔΠΝ∆Α: 13.913.353,23€     ΔΜΝ∆Α: 13.608.492,22€    ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ: 304.861,01€ 

Σν κέινο ηεο επηηξνπήο Καπξίδεο Γηώξγνο ζπκθσλεί κε ηελ ςήθηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ κε ηελ παξαηήξεζε λα δηαρσξηζηεί ν θσδηθόο ησλ εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ κε απηόλ ηνπ 
εηδηθνύ γξακκαηέσο.  

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ ΘΑ 55905/29-07-2019 (ΦΔΘ Β’ 
3054/29.7.2019) ησλ ππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ 
«παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ ελόςεη ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2020», ηα αλσηέξσ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ην παξνπζηαζζέλ πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
πνπ εηζεγείηαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ηελ αξηζκ.4/2019 απόθαζε ηεο, ηνλ ζρεηηθό θάθειν πνπ 
ππέβαιε ε ηακεηαθή ππεξεζία κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Θαηαξηίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη δαπαλώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ 

Γήκνπ Βηζαιηίαο, ζύκθσλα κε ηελ ΘΑ 55905/29-07-2019 (ΦΔΘ Β’ 3054/29.7.2019) 

όπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο πξνο ππνβνιή γηα έγθξηζε-ςήθηζε. 

Ρν πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζε γεληθή αλαθεθαιαίωζε παξνπζηάδεη:  

ΔΠΝ∆Α   : 13.913.353,23€  

ΔΜΝ∆Α   : 13.608.492,22€    

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ :      304.861,01€ 

Σν κέινο ηεο επηηξνπήο Καπξίδεο Γηώξγνο ζπκθσλεί κε ηελ ςήθηζε ηνπ πξνζρεδίνπ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ηελ παξαηήξεζε όηη επηζπκεί λα δηαρσξηζηεί ν θσδηθόο ησλ εηδηθώλ 

ζπλεξγαηώλ κε απηόλ ηνπ εηδηθνύ γξακκαηέσο.  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 80/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6ΨΟΖΩ9Β-Γ2Ω
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