
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

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

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.084/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε ε κε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 
Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2019  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή 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  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά 

 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 0 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί π ε :  
Η νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξση.10527/16-09-2019 έγγξαθν ηεο κε ζέκα 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
έηνπο 2019 θαη ηεο αλακόξθσζεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ 
έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην έηνο 2019 θαζώο θαη 
ηε ρνξήγεζε ηεο αλαθεξνκέλεο ρξεκαηνδόηεζεο» αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

Με ηελ αξηζκ.37/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2019 θαη ε αλακόξθσζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο 
πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ 

Βηζαιηίαο γηα ην έηνο 2019 
Ιακβάλνληαο ππόςε όηη: 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθώλνληαη 
θάζε θνξά. Δλλνείηαη όηη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εγθξίλεηαη επίζεο από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην (άξζξν 260 Ν.3463/2006, άξζξν 77 Ν.4172/2013) θαη ζύκθσλα κε ην Ν.4623/2019  άξζξν 3 
παξ. 1 iv θαη  vi από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

 ε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο από ην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα ν πξνϋπνινγηζκόο πεξηέρεη 
ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ δηεηνύο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ ΚΓΚ. 

 Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ ΟΠΓ νη ζηόρνη δύλαηαη λα αλακνξθσζνύλ κία θνξά έσο ην 
ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε ζηνρνζεζία. Πεξαηηέξσ νη ζηόρνη δελ ηξνπνπνηνύληαη, 
αλεμαξηήησο εάλ απαηηείηαη ή πξαγκαηνπνηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο (παξ.2 άξζξν 3 ΚΤΑ34574/5-7-2018 (ΦΔΚ 2942/20-7-2018 ηεύρνο Β΄) 

 Έλα κήλα πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ ην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθά 
επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο θαζώο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ (άξζξν 65 παξ.5 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4257/2014). 

 ύκθσλα κε ην αξηζ. 46197/18-6-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
παξ.5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη δήηεκα 
δέζκεπζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο. 

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαζίζηαληαη θξίζηκεο θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ όηη κεηαμύ άιισλ 
αθνξνύλ ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ πνιηηώλ  ηα ΚΓΑΠ- ΚΓΑΠ ΜΔΑ ιεηηνπξγνύλ αξθεηό θαηξό 
πξηλ ηελ ρξνληθή απηή ζηηγκή (δεκνηηθέο εθινγέο θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ) θαη νη 
αλάγθεο ηνπο ήηαλ γλσζηέο ώζηε λα πξνϋπνινγηζζνύλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Δηήζην ρέδην Γξάζεο 
ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Με ηελ αξηζκ.6/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έγηλε αλακόξθσζε θαη εγγξάθζεθε ζηνλ 
Κ.Α.00.3738.01 επηρνξήγεζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο πνζνύ 60.000,00€ ην νπνίν έγηλε εθ 
παξαδξνκήο  θαη γη’ απηό πξνηάζεθε λέα αλακόξθσζε από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία γηα λα θαιπθζνύλ 
επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

  

ΑΔΑ: 6Κ1ΦΩ9Β-ΞΒΞ



 

Γηα όια ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα πξνηείλεηαη ε κε ιήςε απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2019 θαη ηεο αλακόξθσζεο ηεο εηζεγεηηθήο 
έθζεζεο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο 
Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην έηνο 2019 ύςνπο 60.000,00€ ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 90.000,00€ πνπ είρε 
απνθαζηζηεί αξρηθώο θαζώο θαη  ρνξήγεζε ηεο αλαθεξνκέλεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην  

Η ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Γελ εγθξίλεη ηελ αξηζκ.37/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2019 θαη ε 
αλακόξθσζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε 
ηεο Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην έηνο 2019, δηόηη όπσο εηζεγείηαη ε νηθνλνκηθή 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην αξηζκ.πξση.10527/16-09-2019 έγγξαθν ηεο θαη αλαθέξεη:  
 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθώλνληαη 

θάζε θνξά. Δλλνείηαη όηη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εγθξίλεηαη επίζεο από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην (άξζξν 260 Ν.3463/2006, άξζξν 77 Ν.4172/2013) θαη ζύκθσλα κε ην Ν.4623/2019  άξζξν 3 
παξ. 1 iv θαη  vi από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

 ε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο από ην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα ν πξνϋπνινγηζκόο πεξηέρεη 
ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ δηεηνύο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ ΚΓΚ. 

 Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ ΟΠΓ νη ζηόρνη δύλαηαη λα αλακνξθσζνύλ κία θνξά έσο ην 
ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε ζηνρνζεζία. Πεξαηηέξσ νη ζηόρνη δελ ηξνπνπνηνύληαη, 
αλεμαξηήησο εάλ απαηηείηαη ή πξαγκαηνπνηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο (παξ.2 άξζξν 3 ΚΤΑ34574/5-7-2018 (ΦΔΚ 2942/20-7-2018 ηεύρνο Β΄) 

 Έλα κήλα πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ ην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθά 
επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο θαζώο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ (άξζξν 65 παξ.5 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4257/2014). 

 ύκθσλα κε ην αξηζ. 46197/18-6-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
παξ.5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη δήηεκα 
δέζκεπζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο. 

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαζίζηαληαη θξίζηκεο θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ όηη κεηαμύ άιισλ 
αθνξνύλ ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ πνιηηώλ  ηα ΚΓΑΠ- ΚΓΑΠ ΜΔΑ ιεηηνπξγνύλ αξθεηό θαηξό 
πξηλ ηελ ρξνληθή απηή ζηηγκή (δεκνηηθέο εθινγέο θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ) θαη νη 
αλάγθεο ηνπο ήηαλ γλσζηέο ώζηε λα πξνϋπνινγηζζνύλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Δηήζην ρέδην Γξάζεο 
ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Με ηελ αξηζκ.6/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έγηλε αλακόξθσζε θαη εγγξάθζεθε ζηνλ 
Κ.Α.00.3738.01 επηρνξήγεζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο πνζνύ 60.000,00€ ην νπνίν έγηλε εθ 
παξαδξνκήο  θαη γη’ απηό πξνηάζεθε λέα αλακόξθσζε από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία γηα λα θαιπθζνύλ 
επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 84/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6Κ1ΦΩ9Β-ΞΒΞ
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