
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 27εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.094/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έθηε (6ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ 
Βηζαιηίαο, έηνπο 2019  

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε-Οθησβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12009/17-10-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.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 ΓΖΚΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ  
 

 

ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
  
 
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  4 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξση.11364/03-10-2019 έγγξαθν ηεο κε ζέκα «Έθηε  

(6ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο, έηνπο 
2019» όπσο πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξηζκ.57/2019 απόθαζε ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο καο 
αλαθέξεη ηα παξαθάησ:  

Με την αριθ.57/2019 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τησ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Δήμου Βιςαλτίασ 
προτείνεται η ζκτη (6η) αναμόρφωςη προχπολογιςμοφ τησ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ με την οποία τροποποιείται η 
απόφαςη με την οποία ψηφίςτηκε ο προχπολογιςμόσ  λαμβάνοντασ υπόψη  τισ ανάγκεσ τησ Τπηρεςίασ . 

Λαμβάνοντασ τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό οικον. Ζτουσ 2019, προτείνεται ςτην Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει 
την παρακάτω αναμόρφωςη: 
Α. Σθν αφξθςθ του κάτωκι Κ.Α ςκζλουσ των εξόδων: 

1.  Κ.Α 00.6117.01 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΡΙΣΩΝ» με το ποςό των 6.500,00 € 
2.  Κ.Α. 15.6271.01 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ» με το ποςό των 2.000,00€ 
3.  Κ.Α. 15.6615.01 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ» με το ποςό των 800,00€ 
4.  Κ.Α. 15.6463.01 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΘΜΟΙΕΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΩΝ» με το ποςό των 1.000,00€ 

 Από την αφξηςη του εξόδου προκφπτει το ποςό των 10.300,00€ το οποίο μειϊνει το αποθεματικό τησ Κοινωφελοφσ 
Επιχείρηςησ Δήμου Βιςαλτίασ. 
Β. Σθν δθμιουργία του κάτωκι Κ.Α ςκζλουσ των εξόδων: 

1.  Κ.Α 00.6121 με τίτλο   «ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΡΟΕΔΡΟΤ» με το ποςό των 3.120,00 € 
Από την δημιουργία του κωδικοφ εξόδου προκφπτει το ποςό των 3.120,00€ το οποίο μειϊνει  το αποθεματικό τησ 
Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Δήμου Βιςαλτίασ 

Σο αποκεματικό τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Βιςαλτίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 27.362,89 €, μετά τθν 
παραπάνω αναμόρφωςθ το αποκεματικό ανζρχεται ςτισ 13.942,89€ το αποκεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 
εςόδων. Σο άκροιςμα του προχπολογιςμοφ μετά τθν αναμόρφωςθ δεν μεταβάλλεται και παραμζνει ςτο ποςό των 
1.377.730,67 ευρώ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Μετά τθν υποβλθκείςα αναμόρφωςθ ςυνεχίηει να είναι ιςοςκελιςμζνοσ ο Προχπολογιςμόσ  οικον. Ζτουσ 2019. 

Κε ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ έθηε (6ε) αλακόξθσζε 
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο, έηνπο 2019 όπσο πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ αξηζκ.57/2019 απόθαζε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο. 

Ο Αγγειάθεο Υξήζηνο ζπκθσλεί κε όινπο ηνπο θσδηθνύο ηεο αλακόξθσζεο πιελ ηνπ Θ.Α 

00.6121 κε ηίηιν «ΑΠΟΕΖΚΗΩΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ» πνζνύ 3.120,00€ πνπ δηαθσλεί. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο 

& ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

  

ΑΔΑ: 6ΕΩΕΩ9Β-1Σ6



 

Δγθξίλεη ηελ «Έθηε (6ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο, έηνπο 2019» όπσο πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξηζκ.57/2019 

απόθαζε ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο θαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξση. 
11364/03-10-2019 έγγξαθν ηεο εηζεγείηαη ζεηηθά. Κεηά ηελ ππνβιεζείζα αλακόξθσζε ν 

Πξνϋπνινγηζκόο  νηθνλνκηθνύ Έηνπο 2019 ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

ζπλερίδεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο. 

ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δηαθσλεί ν Αγγειάθεο Υξήζηνο όπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 94/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλθ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολι  Δθμάρχου 

 
Μποςτάνθσ Θωμάσ 

Διοικητικόσ υπάλληλοσ με βαθμό Α’ 
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