
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 10εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.036/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 
2020 (Σερληθό πξόγξακκα) 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 18ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.2745/17-03-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

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

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Πξόεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 
ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα 

επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε 
ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ 

πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε απηή ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ 2ε ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνύ. 

Σν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθσλα. 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο 036/2020 
Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ππνβιήζεθε ε θάησζη εηζήγεζε ζρεηηθά κε ηελ 2ε ππνρξεσηηθή 

αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020 πνπ έρεη ζπλάθεηα κε 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δήκνπ όπωο ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 

Σαο εηζεγνύκαζηε ηελ έγθξηζε ηεο 2εο αλακόξθωζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ πνπ 
αθνξά ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 2020, ζύκθωλα ηελ εηζήγεζε ηεο Τερληθήο 
Υπεξεζίαο. 

Εηδηθόηεξα εηζεγνύκαζηε : 
Α. Σελ κείσζε ησλ Θ.Α. Δμόδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 30.7333.08 κε ηίηιν «Δπηζθεπή νδνύ ηερληθνύ Σξηαληαθπιιηάο -Ακπέισλ» κε ην πνζό 
ησλ 128.356,78 €. 

2. Ο Κ.Α. 30.7331.06 κε ηίηιν «Καηαζθεπή ππνζηέγνπ ζην Γεκνηηθό ρνιείν ζην Λεπθόηνπν» κε 
ην πνζό ησλ 14.280,01 €. 

3. Ο Κ.Α. 30.7326.01 κε ηίηιν «πκπιεξσκαηηθά έξγα δίπια από Γεκαξρείν ιόγσ ππνγείσζεο 
θαισδίσλ ΓΔΗ» κε ην πνζό ησλ 35.806,61 €. 

4. Ο Κ.Α. 30.7333.01 κε ηίηιν «Δπηζθεπέο -Βειηηώζεηο Γεκνηηθώλ νδώλ» κε ην πνζό ησλ 
119.677,06 €. 

5. Ο Κ.Α. 20.7325.01 κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο δηθηύσλ ΦΟΠ» κε ην πνζό ησλ 7.448,09 €. 

6. Ο Κ.Α 30.7333.06 κε ηίηιν «Δπηζθεπέο -πληεξήζεηο Γεκνηηθώλ νδώλ» κε ην πνζό ησλ 
176.032,21 €. 

7. Ο Κ.Α. 30.7413.03 κε ηίηιν «Μειέηε Οδνπνηίαο ζηε Γάθλε» κε ην πνζό ησλ 30.000,00 €. 
8. Ο Κ.Α. 30.7413.07 κε ηίηιν «Μειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

"Κακάξα Α" ζηε Νηγξίηα» κε ην πνζό ησλ 20.000,00 €. 
9. Ο Κ.Α. 30.7413.08 κε ηίηιν «Μειέηε γηα βειηίσζε αγξνηηθήο νδνύ ηηνρσξίνπ - Παηξηθίνπ» κε 

ην πνζό ησλ 4.000,00 €. 
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10. Ο Κ.Α. 00.6131.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ» κε ην πνζό ησλ 26.789,15 €.   
Από ηελ κείωζε εμόδωλ πξνθύπηεη ην πνζό ηωλ 562.389,91€ ην νπνίν εληζρύεη ην απνζεκαηηθό 

ηνπ Δήκνπ. 
 
     Β. Σελ δεκηνπξγία ησλ θάησζη Θ.Α. Δμόδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 61.7336.02 κε ηίηιν «Καηαζθεπή – Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο» κε ην πνζό ησλ 892.880,36 €. 
2. Ο Κ.Α. 20.7135.05 κε ηίηιν «ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ -ύζηεκα βπζηδόκελσλ θάδσλ δηαβαζκηζκέλεο 

ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ Γ.Βηζαιηίαο» κε ην πνζό ησλ 297.600,00 €. 
3. Ο Κ.Α. 35.7135.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα γηα γήπεδα 5Υ5 ηνπ Γήκνπ» 

κε ην πνζό ησλ 55.000,00 €. 
4. Ο Κ.Α. 30.6262.01 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε - ζθξάγηζε γεσζεξκηθήο γεώηξεζεο (ΣΗ-ΓΒ1) 

ζην γεσζεξκηθό πεδίν Θεξκώλ -Νηγξίηαο » κε ην πνζό ησλ 18.500,00 €. 

5. Ο Κ.Α. 30.7413.10 κε ηίηιν «Μειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη αλαθαηαζθεπήο ΔΔΛ 
νηθηζκώλ Νηγξίηαο θαη Σεξπλήο Γ.Βηζαιηίαο» κε ην πνζό ησλ 6.623,55 €. 

6. Ο Κ.Α. 30.7413.18 κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθή  Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηε 
Γάθλε Βηζαιηίαο» κε ην πνζό ησλ 5.166,00 €. 

7. Ο Κ.Α. 30.7413.19 κε ηίηιν «Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο ζύλδεζεο Σεξπλήο - Νηθόθιεηαο (Γξόκνο 
Μεηαμά)» κε ην πνζό ησλ 4.000,00 €. 

8. Ο Κ.Α. 30.7413.20 κε ηίηιν «Μειέηε γηα ηε ζύλδεζε Δπθαξπίαο (από Πξνθήηε Ηιία) - 

Αεδνλνρσξίνπ» κε ην πνζό ησλ 6.000,00 €. 
9. Ο Κ.Α. 30.7413.21 κε ηίηιν «Μειέηε γηα ηελ αζθαιηόζηξσζε ηνπ δξόκνπ Νηγξίηαο - Σεξπλήο 

ζηελ ηνπνζεζία Υαηδήδηθα» κε ην πνζό ησλ 6.000,00 €. 
10. Ο Κ.Α. 30.7413.22 κε ηίηιν «Μειέηε γηα αζθαιηόζηξσζε από Γεξκαληθό έσο δξόκν νρνύ - 

Νηγξίηαο» κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €. 
11. Ο Κ.Α. 30.7333.02 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηε Βέξγε ζηε ζέζε Μαιθόηο» κε ην πνζό 

ησλ 13.000,00 €. 

12. Ο Κ.Α.15.7336.05 κε ηίηιν «πληήξεζε γπκλαζηεξίνπ Μαπξνζάιαζζαο κε ην πνζό ησλ 
40.000,00 €. 

13. Ο Κ.Α.20.7135.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα βξαρηόλσλ θσηηζηηθώλ» κε ην πνζό ησλ 940,00 €. 
Από ηελ δεκηνπξγία εμόδωλ πξνθύπηεη ην πνζό ηωλ 1.350.709,91€ ην νπνίν κεηώλεη ην 

απνζεκαηηθό ηνπ Δήκνπ. 
         

Γ. Σελ ελίζρπζε ησλ θάησζη Θ.Α. Δμόδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 30.7331.07 κε ηίηιν «πληεξήζεηο δεκνηηθώλ θηηξίσλ» κε ην πνζό ησλ 20.000,00 €. 
Από ηελ ελίζρπζε εμόδωλ πξνθύπηεη ην πνζό ηωλ 20.000,00 € ην νπνίν κεηώλεη ην 

απνζεκαηηθό ηνπ Δήκνπ. 
        
   Γ. Σελ δεκηνπξγία ησλ θάησζη Θ.Α. Δζόδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 1322.06  κε ηίηιν «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» κε ην πνζό 600.000,00 €. 
2. Ο Κ.Α. 1219.03  κε ηίηιν «ΠΡΑΗΛΟ ΣΑΚΔΗΟ» κε ην πνζό 208.320,00 €. 

       Από ηελ δεκηνπξγία εζόδωλ πξνθύπηεη ην πνζό ηωλ 808.320,00€ ην νπνίν εληζρύεη  ην 
απνζεκαηηθό ηνπ Δήκνπ. 
 
    Δ.  Σελ αιιαγή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ θάησζη έξγσλ:     
         

Αλαπιάζεηο Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ 
- Καηαζθεπέο πεδνδξνκίσλ 

ΑΣΑ 2019   153.870,00 30.7334.01 5122 

θαη  ηειηθά εγγξάθεηαη ζην Σερληθό Πξόγξακκα 2020 κε κεησκέλε ρξεκαηνδόηεζε από ΑΣΑ 2019  
θαη θάιπςε ηεο δηαθνξάο από ΑΣΑ 2020   

 
  

 
ΑΣΑ 2020 34.000,00 

 
  

 
ΑΣΑ 2019 119.870,00 

 
  Τν απνζεκαηηθό ηνπ Δήκνπ αλέξρεηαη  ζην πνζό ηωλ 301.971,04 € ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 5% 

ηωλ ηαθηηθώλ εζόδωλ, κεηά ηελ παξαπάλω αλακόξθωζε ην απνζεκαηηθό δελ επεξεάδεηαη επεηδή νη 

απμνκεηώζεηο είλαη ηζόπνζεο. 
Με ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα εηζεγεζνύκε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ 

παξαπάλσ αλακόξθσζε. 
Οη Αγγειάθεο θαη Μαπξίδεο δηαθσλνύλ κε ηελ απόθαζε απηή 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, ηελ 2ε αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

αθνξά ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 2020 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο δηαθσλνύλ νη Αγγειάθεο θαη Μαπξίδεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 036/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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