
 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                                 Νιγρίτα 06/04/2020               
ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ                                                                   Αρικμ.Ρρωτ.:3439   
ΔΗΜΟ BΙΑΛΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ  
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αρμόδια    :Κολοκυκά Γ. 
Σηλζφωνο :2322353462  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 ΠΡΟ 

1. Τoν κ. Διμαρχο Βιςαλτίασ, 
2. Τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ Διμου Βιςαλτίασ, 
3. Τουσ Ρροζδρουσ Συμβουλίων Κοινοτιτων, 
4. Τουσ Ρροζδρουσ Κοινοτιτων. 

   

        
          Καλείςτε   να ςυμμετάςχετε  ςτθν 13θ  δια περιφοράσ   ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου  Βιςαλτίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 74  του Ν.4555/2018,  τθσ  παρ.1 του άρκρου 10 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020) , τθσ υπϋαρικ.18318/13-03-2020 εγκυκλίου 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν και τθσ υπϋαρικ.40/20930/31 -03-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν , που κα γίνει ςτισ 10-04-2020, ημζρα Παραςκευή με ώρα 

ζναρξησ 18.00 μ.μ. και λήξη 20.00 μ.μ. ,  για λιψθ απόφαςθσ ςτα παρακάτω κζματα  

θμεριςιασ διάταξθσ:   

ΘΕΜΑ 1ο:Ζγκριςθ  1θσ Τροποποίθςθσ του Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ Διμου Βιςαλτίασ  

ζτουσ 2020.  Ζγκριςθ  3θσ  αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ εςόδων-εξόδων Διμου 

Βιςαλτίασ ζτουσ 2020.  

Ειςηγητζσ: Οι Αντιδιμαρχοι   κ. Βαδικόλιοσ Θ.  και Αδαμοφδθσ Ι.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:Αποδοχι  επιχοριγθςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν για τθν αποφυγι τθσ 

διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19( ςε οικιςμοφσ και καταυλιςμοφσ ομά)  .Ζγκριςθ  

4θσ  αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ εςόδων-εξόδων Διμου Βιςαλτίασ ζτουσ 2020.  

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Αδαμοφδθσ  

 

ΘΕΜΑ 3ο :Ζγκριςθ διαγραφισ παραςτατικϊν .  

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Αδαμοφδθσ Ι.       



 

 

ΘΕΜΑ 4ο :Αποδοχι  χρθματοδότθςθσ  ποςοφ 1.372,30 €  για πρόςτιμα ΚΟΚ.  

 Ειςηγητήσ:  Ο Αντιδιμαρχοσ κ.Αδαμοφδθσ Ι.       

 

ΘΕΜΑ 5ο:Αποδοχι  χρθματοδότθςθσ  ποςοφ 76.935,00 €  για 1 θ  ζωσ 3θ μθνιαία 

τακτικι επιχοριγθςθ ζτουσ 2020 για υλοποίθςθ ζργων και επενδυτικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Αδαμοφδθσ Ι.       

 

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχι  χρθματοδότθςθσ  ποςοφ  12.403,90€ για το πρόγραμμα 

κοινωφελοφσ χαρακτιρα .  

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Αδαμοφδθσ Ι.       

 

ΘΕΜΑ 7ο:Αποδοχι τθσ πράξθσ με κωδ.ΟΡΣΑΑ  0011411444  και τίτλο : «Αναβάκμιςθ 

παιδικϊν χαρϊν Τ.Κ.Δάφνθσ –Ανκισ –Σθςαμιάσ-Αμπζλων Διμου Βιςαλτίασ» ςφμφωνα 

με τθν με αρικμό 1689/17-03-2020 απόφαςθ τθσ ΡΚΜ περί ζνταξθσ Ρράξεων ςτο 

Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ,Τοπικό Ρρόγραμμα LEADER /CLLD  Ν. Σερρϊν . 

Ειςηγητήσ: : Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Βαδικόλιοσ Θ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο:Δθμιουργία κζςεων  ςτάκμευςθσ Δθμόςιασ Χριςεωσ Επιβατικϊν (Ταξί) . 

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Βαδικόλιοσ Θ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο:Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ υπϋαρικ.243/2019  απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου  με κζμα: « Οριςμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ  Συμβουλίου τθσ  

«Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ  Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Άρδευςθσ Διμου Βιςαλτίασ» και 

διακριτό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Β» για τον οριςμό νζων μελϊν  ωσ εκπρόςωπων  των 

εργαηομζνων (τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ).  

Ειςηγητήσ: Ο Ρρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Β. κ. Μαςλαρινόσ Α.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ–ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ »   .  

Ειςηγητήσ: Ο Ρρόεδροσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. κ.Βαδαρλισ Β.  



 

 

ΘΕΜΑ 11ο:Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ τθσ Κοινωφελοφσ Δημοτικήσ 

Επιχείρηςησ ςτον Δήμο Βιςαλτίασ με την επωνυμία : «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΔΗΜΟΤ  ΒΙΑΛΣΙΑ». 

Ειςηγητήσ: Ο Ρρόεδροσ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ κ.Ψαρράσ Λ.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:Κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου δαπάνθσ ςφμφωνα με το άρκρο 140 παρ. 4 

του Νόμου 3463/2006 (Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων).  

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ. Αδαμοφδθσ Ι.       

 

ΘΕΜΑ  13ο:Ζγκριςθ δαπάνθσ για επζκταςθ δικτφου ΦΟΡ ςτθ Δ.Κ.ΝΙΓΙΤΑΣ   ςυνολικοφ 

φψουσ  «17.361,29 » ΕΥΩ  ( περιλαμβάνεται Φ.Ρ.Α.24%).  

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ  κ.Βαδικόλιοσ Θ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο:Ρεριοριςμοί βοςκισ λόγω ςφνταξθσ διαχειριςτικισ μελζτθσ του Δθμοτικοφ 

Δάςουσ Τ.Κ.Αθδονοχωρίου.  

Ειςηγητήσ: Ο Αντιδιμαρχοσ κ.Μπιμπλιάσ Θ.  

 

Η ςυνεδρίαςη θα αρχίςει ςτισ 18.00 μ.μ και θα διαρκζςει  μζχρι και 20.00 μ.μ.  και 

θα ιςχφουν τα εξήσ :  

 

Στο παραπάνω διάςτθμα οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι που κα ςυμμετζχουν ςτθν 

ςυνεδρίαςθ μποροφν να ψθφίςουν όπωσ εάν ιταν θ ψθφοφορία διά ηϊςθσ, με τθ 

διαφορά ότι μποροφν να εκφράςουν τθ ψιφο τουσ (ςυμφωνϊ ι διαφωνϊ ι λευκό)  

επί των ειςθγιςεων που τουσ ζχουν αποςταλεί  με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι και να ολοκλθρωκεί θ 

διαδικαςία χωρίσ κανζνα κίνδυνο για τθν υγεία:  

 Μζχρι τθν ϊρα   λιξθσ  τθσ  δια περιφοράσ  ςυνεδρίαςθσ  , οι Δθμοτικοί 

Σφμβουλοι κα μποροφν να ψθφίςουν τα ανωτζρω κζματα τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ με email από τον προςωπικό τουσ λογαριαςμό προσ το υπθρεςιακό 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ Ειδικισ γραμματζωσ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου κα.Κολοκυκά Γεωργίασ  (g.kolokytha@dimosvisaltias.gr), 

αποςτζλλοντασ ςυμπλθρωμζνο με τθν ψιφο τουσ , το ςυνθμμζνο ζντυπο 

ψθφοφορίασ  (το οποίο κα   αποςταλεί και ςε θλεκτρονικι μορφι ).  

mailto:g.kolokytha@dimosvisaltias.gr


 

 Πςοι Δθμοτικοί Σφμβουλοι δεν διακζτουν  προςωπικό  λογαριαςμό email κα  

μποροφν να ψθφίςουν τα ανωτζρω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

κατακζτοντασ το ςυνθμμζνο ζντυπο ψθφοφορίασ  ςε ςφραγιςμζνο  φάκελο  

ςτθν γραμματεία  του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με αποδεικτικό επίδοςθσ  ζωσ τθν 

Ραραςκευι  10 Απριλίου 2020 και ϊρα 14.00 μ.μ.   

 Μετά το πζρασ τθσ  ϊρασ λιξθσ  ςτισ 20.00 μ.μ., καμία ψιφοσ δεν κα λθφκεί 

υπόψθ. 

 Πςοι Δθμοτικοί Σφμβουλοι δεν αποςτείλουν το ςυνθμμζνο ζντυπο ψθφοφορίασ 

είτε με email από τον προςωπικό τουσ λογαριαςμό ι δεν το κατακζςουν ςε 

ςφραγιςμζνο  φάκελο  ςτθν γραμματεία  του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με 

αποδεικτικό επίδοςθσ ,  κα κεωρθκοφν ΜΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ  (ΑΠΟΝΣΕ )  από 

τθν ςυνεδρίαςθ και καμία ψιφοσ δεν κα λθφκεί εκ των υςτζρων υπόψθ.  

Επιπλζον από τισ 17.30 μ.μ. ζωσ 18.00 μ.μ.   κα πραγματοποιθκεί δοκιμαςτικι 

τθλεδιάςκεψθ  μζςω τθσ πλατφόρμασ  Weber , προκειμζνου να εξεταςτεί το 

ενδεχόμενο χριςθσ τθσ πλατφόρμασ ςε μελλοντικζσ ςυνεδριάςεισ .Οδθγίεσ για τθ 

λιψθ, εγκατάςταςθ και χριςθ τθσ πλατφόρμασ ςε υπολογιςτι και smartphone  κα 

ςταλοφν ςτα email των δθμοτικϊν ςυμβοφλων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν πλατφόρμα  ςτα τθλ.2322353440 ι 6987792014 (κ.Σίςκου Στυλιανι).        

Για τθ δια περιφοράσ λιψθ απόφαςθσ απαιτείται θ ςυμμετοχι τουλάχιςτον του 1/2 

των μελϊν του ςυλλογικοφ οργάνου (14 Δθμοτικοί Σφμβουλοι).  

Οι αποφάςεισ που κα λθφκοφν   κα ανακοινωκοφν ςτο Σϊμα ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ 

μετά τθ λιξθ των μζτρων αποφυγισ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ .     

 

Ο  ΡΟΕΔΟΣ του  Δ.Σ.  

 

ΘΩΜΑΣ Ν. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ  

 

υνημμζνο : 

1.Ζντυπο ψθφοφορίασ κεμάτων  

Κοινοποίηςη:  

1.κ. Διευκυντι  του Διμου.Σθμείωςθ: Τα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για αναλυτικότερθ 

ενθμζρωςθ ςε επιμζρουσ ςτοιχεία – ζγγραφα των φακζλων των κεμάτων τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ, μποροφν να απευκφνονται ςτθ γραμματεία του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  


