
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ηο ππακηικό ηηρ 11εο ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Βιζαληίαρ πος 

διαλαμβάνει ηην αξηζκ.039/2020 απόθαζη ηηρ με θέμα: 

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.1-2020 απόθαζεο πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέαο 

δνκήο ΘΓΑΠ ζηελ Καπξνζάιαζζα» 

ηη Νιγπίηα εππών, ζήμεπα ηην 24ε-Καξηίνπ-2020 ημέπα Σξίηε και ώπα 12.00κκ η Οικονομική Δπιηποπή 
Γήμος Βιζαληίαρ ζςνήλθε ζε δημόζια ηαθηηθή ζςνεδπίαζη ύζηεπα από ηην απιθμ.ππυη.2800/19-03-2020 
έγγπαθη ππόζκληζη ηος πποέδπος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 77 ηος Ν.4555/2018. 

Γιαπιζηώθηκε απαπηία αθού ζε ζύνολο επηά (7) μελών παπαβπέθηκαν πέληε (5) ενώ κλήθηκαν όλοι. 

πα π όν η ε ρ  α πόν η ε ρ  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 
Σα ππακηικά ηηπήθηκαν από ηον δημοηικό 
ςπάλληλο Κπνζηάλε Θσκά ειδικό 
γπαμμαηέα οικονομικήρ επιηποπήρ. 

ην ππ’ αξηζκ. 55 Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο δεκνζηεύηεθε ε από 11 Καξηίνπ 2020 Πξάμε 
Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΛΠ) «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο 

ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο» (Α΄ 55).Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 

ηεο ΠΛΠ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζύγθιεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ 
δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ 

απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, πξνο ζπκκόξθσζε ησλ γεληθώλ νδεγηώλ πγηεηλήο. 
Ζ ζύγθιεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη είηε δηα πεξηθνξάο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

67, παξ. 5 1 θαη 167, παξ. 12 ηνπ λ. 3852/2010, δει. κε έθδνζε πξόζθιεζεο από ηνλ Πξόεδξν, κε ηελ νπνία ζα 
πεξηγξάθεηαη ε δηα πεξηθνξάο ιήςε ηεο απόθαζεο, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ησλ δύν ηξίησλ ησλ κειώλ 

ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη ρώξα εθ ηεο δηάηαμεο ηεο ΠΛΠ, ρσξίο λα απαηηείηαη 
αηηηνιόγεζή ηεο, αλαθνξηθά κε ηνλ θαηεπείγνλ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ, γηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία ε άκεζε 

ιήςε απόθαζεο θαη κε ηελ βάζηκε πηζαλνιόγεζε θηλδύλνπ εθ ηεο αλαβνιήο ιήςεο απόθαζεο. εκεηώλεηαη όηη νη 
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαθνηλώλνληαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ζηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 

 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε 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 ηην ππογενέζηεπη αξηζκ.6/2020 ππάξη μαρ αποθαζίζαμε:  
Δγθξίλεη ηην αξηζκ.1/2020 απόθαζη ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος ηηρ Κοινυθελούρ 

Δπισείπηζηρ Γήμος Βιζαληίαρ με θέμα «Έγκπιζη ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ νέαρ δομήρ Κ.Γ.Α.Π. ζε 
σώπο πος θα παπασυπηθεί δυπεάν ζηην Κοινυθελή Δπισείπηζη Γήμος Βιζαληίαρ. Τποβολή αιηήμαηορ 

ζηο Γήμο Βιζαληίαρ για ηην παπασώπηζη αιθοςζών ζηο Γημοηικό σολείο Μαςποθάλαζζαρ για ηη 
λειηοςπγία ηος Κ.Γ.Α.Π.» 

Δγθξίλεη ηην παπασώπηζη ηπιών αιθοςζών ηος ζσολείος ηυν οποίυν ηα λειηοςπγικά έξοδα θα 
καλύπηονηαι από ηην Κοινυθελή Δπισείπηζη Γήμος Βιζαληίαρ.  

Η Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ εππών με ηο απιθμ. 
ππυη.Φ.3.1/134/14-Ιανοςαπίος-2020 ζςναινεί ζηην παπασώπηζη αιθοςζών ηος Γημοηικού σολείος 
Μαςποθάλαζζαρ για ηην δημιοςπγία ηος Κ.Γ.Α.Π.  

Η Κοινυθελήρ Δπισείπηζη Γήμος Βιζαληίαρ μαρ απέζηειλε ηην αξηζκ.18/2020 απόθαζη ηος 
Γιοικηηικού ηηρ ζςμβοςλίος με θέμα «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.1/2020 απόθαζεο πεξί ίδξπζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο λέαο δνκήο ΘΓΑΠ ζηελ Καπξνζάιαζζα». ε αςηήν αναθέπονηαι: 
«Με ηην ςπ’ απιθμ.1/2020 απόθαζή ηος, ηο Γ.Σ. ηηρ Κοινωθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος Βιζαληίαρ είσε εγκπίνει 
ηην ίδπςζη και λειηοςπγία νέαρ δομήρ Κ.Γ.Α.Π. ζηη Μαςποθάλαζζα και ζςγκεκπιμένα ζε αίθοςζερ ηος Γημοηικού 
Σσολείος Μαςποθάλαζζαρ. Η απόθαζη αςηή ππέπει να ηποποποιηθεί και να ληθθεί νέα διόηι ηα δεδομένα έσοςν 
αλλάξει. Πποηείνω, λοιπόν, η νέα δομή να λειηοςπγήζει ζε σώποςρ ηος Γημαπσείος ηος ππώην Γήμος Τπαγίλος. 
Σςνεπώρ, πποηείνεηαι η ςποβολή αιηήμαηορ ζηην Οικονομική Δπιηποπή Γήμος Βιζαληίαρ για ηην παπασώπηζη 
ηπιών (3) αιθοςζών, σώπων WC και αποθήκηρ ζηο κηήπιο ηος Γημαπσείος ηος ππώην Γήμος Τπαγίλος για ηη 

λειηοςπγία ηος νέος Κ.Γ.Α.Π. θαη απνθάζηζαλ 
Α) Τροποποιούν την 1/2020 προγενέστερη απόυαση Γ.Σ. ως προς το σκέλος ποσ αυορά τοσς 
παρατωρούμενοσς τώροσς και εγκρίνοσν την σποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Δπιτροπή 
Γήμοσ Βισαλτίας προκειμένοσ να παρατωρηθούν τρεις (3) αίθοσσες, τώροι WC και αποθήκη στο 
κτήριο τοσ Γημαρτείοσ τοσ πρώην Γήμοσ Τραγίλοσ για τη λειτοσργία τοσ νέοσ Κ.Γ.Α.Π. 
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Με ηην απόθαζη μαρ αςηή καλούμαζηε να εγκπίνοςμε ηην αξηζκ.18/2020 απόθαζη ηος Γιοικηηικού 
ζςμβοςλίος ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος Βιζαληίαρ. 

Η οικονομική επιηποπή αθού άκοςζε ηην ειζήγηζη ηος Πποέδπος, μελέηηζε ηοςρ παπαπάνυ πίνακερ έλαβε 
ςπότη ηος, ηην απιθμ.23/2020 απόθαζη ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος Βιζαληίαρ 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Σξνπνπνηνύκε ηην αξηζκ.6/2020 πξνγελέζηεξε απόθαζε μαρ υρ ππορ ηο ζκέλορ 

πος αθοπά ηοςρ παπασυπούμενοςρ σώποςρ. 

Δγθξίλεη ηην αξηζκ.18/2020 απόθαζη ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος 

Βιζαληίαρ με θέμα «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.1/2020 απόθαζεο πεξί ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο λέαο δνκήο ΘΓΑΠ ζηελ Καπξνζάιαζζα». 

Δγθξίλεη να παπασυπηθούν ηπειρ (3) αίθοςζερ, σώποι WC και αποθήκη ζηο κηήπιο ηος 

Γημαπσείος ηος ππώην Γήμος Σπαγίλος για ηη λειηοςπγία ηος νέος Κ.Γ.Α.Π. 

Δμνπζηνδνηεί ηον Γήμαπσο για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 039/2020 

Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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