
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 10εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.037/2020 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 3εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 
2020 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 18ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.2745/17-03-2020 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ επηά (7) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
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ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
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ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθφ 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Πξφεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιφγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξφζθιεζεο 
χκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα 

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

πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξφζθιεζεο νθείιεηαη ζην φηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απφθαζε απηή ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηφηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ 2ε ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνχ. 

Σν ζψκα ζπκθψλεζε νκφθσλα. 

 

Ο  Π ξφ ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν χκε λ ν ο  η ν  2 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνεγνχκελε αξηζκ.33/2020 πξάμε καο απνθαζίζακε:  
Α. Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηελ δεκφζηα πγεία ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ηεο φπσο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε φιεο ηηο δνκέο αξκνδηφηεηαο ηνπ εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ γηα: 
1. Πξνκήζεηα 200 ιίηξα αληηζεπηηθνχ πγξνχ 
2. Πξνκήζεηα 1.000 κάζθεο πξνζηαζίαο 
3. Δξγαζίεο απνιχκαλζεο φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ θαη ρψξσλ 
4. Πξνκήζεηα γηα εηδηθά θαζαξηζηηθά πγξά γηα απνιπκάλζεηο 
5. Οηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί αλαιφγσο ηεο πνξείαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVD 19 θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα 

ιεθζνχλ. 
Β. Δπεηδή ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ καο δελ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζε νηθείν ΚΑΔ, κε απηή ηελ 

απφθαζε αλάζεζεο γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ πξψηε κεηά ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζε απηνχ. 

Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ππνβιήζεθε ε αξηζκ.πξση.2672/16-03-2020 εηζήγεζε ζρεηηθά κε 
ηελ 3ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020 κε ζέκα 
«Απνδνρή επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο  ηνπ θνξνλντνχ 
CONID-19. (3Η Αλακφξθσζε)» φπσο παξαθάησ: 

Με ηελ αξηζ. 18209/13-3-2020 απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, ν Δήκνο καο επηρνξεγήζεθε κε ην 
πνζφ ησλ 40.000,00€ γηα ηελ ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο  ηνπ θνξνλντνχ CONID-19. 
Με ηελ απφθαζε καο απηή θαινχκαζηε λα εηζεγεζνχκε πξνο ην Δεκνηηθφ ζπκβνχιην: 

1. Να απνδερζεί ην πνζφ ησλ 40.000,00€ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο  ηνπ 
θνξνλντνχ CONID-19. 

2. Να πξνβεί ζηελ παξαθάησ αλακφξθσζε: 
Τν αλαθεξφκελν πνζφ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ κε Κ.Α.1219.04  «Λνηπέο 

επηρνξεγήζεηο –  θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο  ηνπ θνξνλντνχ CONID-19. 
Τν πνζφ ησλ 40.000,00€ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ ην νπνίν απμάλεηαη ηζφπνζα 
Απφ ην απνζεκαηηθφ κεηαθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00€ ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ, ζηνλ ΚΑ 30.7425.01 κε 

ηίηιν  « Λνηπέο εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ CONID-
19». 
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Τν απνζεκαηηθφ ηνπ Δήκνπ αλέξρεηαη  ζην πνζφ ησλ 301.971,04 € ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 5% ησλ 
ηαθηηθψλ εζφδσλ, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ δελ επεξεάδεηαη επεηδή νη απμνκεηψζεηο 
είλαη ηζφπνζεο.  

Με ηελ απφθαζε καο απηή θαινχκαζηε ζπκπιεξψζνπκε ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.33/2020 
απφθαζε καο θαη λα εηζεγεζνχκε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ παξαπάλσ αλακφξθσζε  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκφθσλα 

Δηζεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξση.2672/16-03-2020 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο, ηελ 3ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 

2020 κε ζέκα «Απνδνρή επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή 

ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ CONID-19 (3Ζ Αλακφξθσζε)» πξνο ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην φπσο παξαθάησ: 
Απνδερφκαζηε πνζφ 40.000€ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο  

ηνπ θνξνλντνχ CONID-19. 

Σν αλαθεξφκελν πνζφ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ κε 
Κ.Α.1219.04  «Λνηπέο επηρνξεγήζεηο –  θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο  

ηνπ θνξνλντνχ CONID-19 θαη απφ εθεί κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ ην νπνίν απμάλεη 

ηζφπνζα. 

Απφ ην απνζεκαηηθφ κεηαθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00€ ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ, ζηνλ 
ΚΑ 30.7425.01 κε ηίηιν «Λνηπέο εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή 

ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ CONID-19». 

Σν απνζεκαηηθφ ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 301.971,04 € ην νπνίν δελ 
ππεξβαίλεη ην 5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ 

δελ επεξεάδεηαη επεηδή νη απμνκεηψζεηο είλαη ηζφπνζεο.  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 037/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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