
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 09εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.034/2020 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 1εο Τπνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο έηνπο 2020. 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 16ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.2513/12-03-2020 
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 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

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

Πξίλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο ν Γήκαξρνο δήηεζε λα ζπδεηεζεί εθηφο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζέκα Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ.  

Σν ζήκα ζπκθψλεζε νκφθσλα 

 

Ο Π ξφ ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν χκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ππνβιήζεθε ε θάησζη εηζήγεζε ζρεηηθά κε ηελ 1ε  ππνρξεσηηθή 

αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020 ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο 

1. ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
4623/9-8-2019 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/9-8-2019) θαη κε ην Ν. 4625/2019 
Α. Σελ κείσζε ησλ Θ.Α. Δμφδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 00.8112.01 κε ηίηιν «Ακνηβέο αηξεηψλ αξρφλησλ θαη ηξίησλ» κε ην πνζφ ησλ 877,20 €. 
2. Ο Κ.Α. 00.8117.01 κε ηίηιν «Οθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 24.853,07 €. 
3. Ο Κ.Α. 10.8111.01 κε ηίηιν «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε ην πνζφ ησλ 2.129,81€. 
4. Ο Κ.Α. 15.8111.01 κε ηίηιν «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε ην πνζφ ησλ 1.627,52 €. 
5. Ο Κ.Α. 30.8117.01 κε ηίηιν «Οθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 40.404,10 €. 
6. Ο Κ.Α. 35.8117.01 κε ηίηιν «Οθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 33.454,46 €. 
7. Ο Θ.Α. 20.6211.01 κε ηίηιν «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηκήκα θαζαξηφηεηαο» κε ην 

πνζφ ησλ 81.497,63 €. 
8. Ο Κ.Α. 00.6711.11 κε ηίηιν «Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ ΠΟΔ» κε ην πνζφ ησλ 

38.379,49 €. 
9. Ο Κ.Α. 00.6711.12 κε ηίηιν «Απφδνζε κηζζσκάησλ ζρνιηθψλ αθηλήησλ ΠΟΔ» κε πνζφ ησλ 28.768,83 €. 
10. Ο Κ.Α. 30.7323.01 κε ηίηιν «Απνδεκίσζε βιαβψλ ηνπ έξγνπ: Καηαζθεπή Πνδειαηηθήο Γηαδξνκήο ζηελ 

αγξνηηθή χπαηζξν ηεο ΣΚ Λπγαξηάο» κε ην πνζφ ησλ 15.138,99 €. 
11. Ο Θ.Α. 20.6634.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαξκάθσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε  ησλ θνπλνππηψλ» κε 

ην πνζφ ησλ 20.000,00 €. 
12. Ο Κ.Α. 10.6011.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά θαη ηαθηηθά 

επηδφκαηα)» κε ην πνζφ ησλ 12.300,00 €. 
13. Ο Κ.Α. 10.6051.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΔΑΓΤ» κε ην πνζφ ησλ 395,00 €. 
14. Ο Κ.Α. 10.6051.02 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 555,00 €. 
15. Ο Κ.Α. 10.6051.10 κε ηίηιν «Δηζθνξά ππέξ ζχληαμεο εξγνδφηε» κε ην πνζφ ησλ 1.215,00 €. 
16. Ο Κ.Α 35.6021.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΙΓΑΥ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά θαη ηαθηηθά 

επηδφκαηα)» κε ην πνζφ ησλ 8.416,00€. 
17. Ο Κ.Α 35.6052.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ» κε ην πνζφ ησλ 2.088,01 €. 
18. Ο Κ.Α 10.6021.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΙΓΑΥ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά θαη ηαθηηθά 

επηδφκαηα)» κε ην πνζφ ησλ 2.376,00€. 
19. Ο Κ.Α 10.6052.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ» κε ην πνζφ ησλ 589,48 €. 
20. Ο Κ.Α. 00.8262.01 κε ηίηιν «Λνηπέο επηζηξνθέο (Απφδνζε πνζνχ ΟΑΔΓ)» κε ην πνζφ 3.739,85 €. 
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21. Ο Κ.Α. 00.8262.04 κε ηίηιν «Λνηπέο επηζηξνθέο ρξεκάησλ ζχκθσλα κε απνθάζεηο Γ..» κε ην πνζφ ησλ 
5.000,00 €. 

Απφ ηελ κείσζε εμφδσλ πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ 323.805,44€ ην νπνίν  εληζρχεη ην απνζεκαηηθφ ηνπ Γήκνπ. 
Β. Σελ δεκηνπξγία ησλ θάησζη Θ.Α. Δμφδσλ: 

1.  Ο Κ.Α. 10.8111.03 κε ηίηιν «Τπεξσξίεο Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ & Λεμηάξρσλ ΠΟΔ» κε ην πνζφ ησλ 
1.018,20 €. 

2. Ο Θ.Α. 20.6277.04 κε ηίηιν «Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ξππαζκέλσλ ζπζθεπαζηψλ 
απφ θπηνθάξκαθα)» κε ην πνζφ ησλ 11.600,00 €. 

3. Ο Κ.Α. 30.7112.01 κε ηίηιν «Δμαγνξά δαζηθψλ εθηάζεσλ επί ηνπ αλαξηεκέλνπ Υάξηε ηεο ΠΔ εξξψλ» κε 
ην πνζφ ησλ 91.000,00 €. 

4. Ο Κ.Α. 10.6117.05 κε ηίηιν «Απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ » κε ην πνζφ ησλ 
5.000,00 €. 

5. Ο Κ.Α. 10.7133.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα επίπισλ θαη ινηπψλ ζθεπψλ» κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 €. 
6. Ο Κ.Α. 35.6262.03 κε ηίηιν «Κιάδεκα θαη θνπή επηθίλδπλσλ δέληξσλ» κε ην πνζφ ησλ 24.800,00 €. 
7. Ο Κ.Α. 10.7134.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ» κε ην πνζφ ησλ 11.042,20 €. 
8. Ο Κ.Α. 62.7132.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη 

κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» κε ην πνζφ ησλ 150.000,00 €. 
9. Ο Κ.Α. 35.6063.01 κε ηίηιν «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια ππεξεζίαο πξαζίλνπ)» κε ην πνζφ ησλ 

4.350,50€. 
10. Ο Θ.Α. 20.6041.02 κε ηίηιν «Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο» κε ην πνζφ ησλ 

4.712,00 €. 
11. Ο Θ.Α. 20.6054.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» κε ην πνζφ ησλ 

1.317,48 €. 
12. Ο Θ.Α. 20.6051.04 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» κε ην πνζφ ησλ 9.572,25 €. 
13. Ο Κ.Α. 15.6021.03 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΙΓΑΥ ( ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ)» κε ην πνζφ ησλ 

14.400,00 €. 
14. Ο Κ.Α. 15.6052.03 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ» κε ην 

πνζφ ησλ 4.200,00 €. 
15. Ο Κ.Α. 35.6011.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, γεληθά θαη εηδηθά 

ηαθηηθά επηδφκαηα)» κε ην πνζφ ησλ 12.300,00 €. 
16. Ο Κ.Α. 35.6051.02 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΔΑΓΤ» κε ην πνζφ ησλ 395,00 €. 
17. Ο Κ.Α. 35.6051.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ» κε ην πνζφ ησλ 555,00 €. 
18. Ο Κ.Α. 35.6051.10 κε ηίηιν «Δηζθνξά ππέξ ζχληαμεο εξγνδφηε» κε ην πνζφ ησλ 1.215,00 €. 
19. Ο Κ.Α. 00.6142.01 κε ηίηιν «Τπεξεζίεο θαηαγξαθήο θαη επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο εηδψλ θαη 

πιεζπζκνχ θνπλνππηψλ- θαηαγξαθήο θξνπζκάησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζε αλζξψπνπο θαη δσηθφ 
θεθαιαίν, έιεγρνο ππνιεηκκάησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ Γ.Βηζαιηίαο» κε ην πνζφ ησλ  24.800,00€. 

20. Ο Κ.Α. 00.6737.02 κε ηίηιν «Τπεξεζίεο ςεθαζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ» κε ην πνζφ 
ησλ 7.200,00 €. 

21. Ο Κ.Α. 00.6126.07 κε ηίηιν «ΙΚΑ Δξγνδφηε» κε ην πνζφ ησλ 16.000,00 €. 
22. Ο Κ.Α. 00.6053.01 κε ηίηιν «Τπέξ ζχληαμεο Δξγνδφηε» κε ην πνζφ ησλ 6.200,00€.  

      Απφ ηελ δεκηνπξγία εμφδσλ πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ 406.677,63 € ην νπνίν  κεηψλεη ην απνζεκαηηθφ 
ηνπ Γήκνπ. 
Γ. Σελ ελίζρπζε ησλ θάησζη Θ.Α. Δμφδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 00.8111.01 κε ηίηιν «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» κε ην πνζφ ησλ 528,02 €. 
2. Ο Κ.Α. 00.8114.01 κε ηίηιν «Απφδνζε θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ 0,02%» κε ην πνζφ ησλ 9,63 €. 
3. Ο Κ.Α. 10.8117.01 κε ηίηιν «Οθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 8.545,94€. 
4. Ο Κ.Α. 15.8117.01 κε ηίηιν «Οθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 139,78 €. 
5. Ο Κ.Α. 45.8117.01 κε ηίηιν «Οθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 1.240,99 €. 
6. Ο Κ.Α. 00.6711.05 κε ηίηιν «Απφδνζε ζε ζρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

(ΠΟΔ)» κε ην πνζφ ησλ 12.011,94 €. 
7. Ο Κ.Α. 00.6711.06 κε ηίηιν «Απφδνζε ζε ζρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Βηζαιηίαο (ΠΟΔ)» κε ην πνζφ ησλ 12.011,94 €. 
8. Ο Κ.Α. 00.6721.01 κε ηίηιν «Δηζθνξά ππέξ ζπλδέζκνπ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηακαηηθψλ πεγψλ» κε ην 

πνζφ ησλ 1.000,00 €. 
9. Ο Κ.Α. 00.6821.01 κε ηίηιν «Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο» κε ην πνζφ ησλ 8.000,00 

€. 
10. Ο Κ.Α. 30.6233.01 κε ηίηιν «Μηζζψκαηα - κηζζψζεηο κεραλεκάησλ νρεκάησλ πιελ κεηαθνξηθψλ κέζσλ» 

κε ην πνζφ ησλ 33.790,00 €. 
11. Ο Κ.Α. 10.6115.02 κε ηίηιν «Παξαθνινχζεζε δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο» κε ην πνζφ ησλ 5.000,00 €. 
12. Ο Θ.Α. 20.6051.03 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΒΑΡΔΑ ΣΔΑΓΤ» κε ην πνζφ ησλ 803,59 €. 
13. Ο Κ.Α. 00.6431.01κε ηίηιν «Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ» κε ην πνζφ 

ησλ 7.000,00 € θαη αιιαγή ηίηινπ ζε «Γηαθήκηζε- Σνπξηζηηθή Πξνβνιή». 
14. Ο Κ.Α 15.6063.01 κε ηίηιν «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια θαζαξ. ζρνιηθψλ κνλάδσλ)» κε ην πνζφ ησλ 

1.073,50 €. 
15. Ο Θ.Α 20.6063.01 κε ηίηιν «Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο)» κε ην 

πνζφ ησλ 1.146,95 €.  
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16. Ο Κ.Α 30.6063.01 κε ηίηιν «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια ηερλ. ππεξεζίαο)» κε ην πνζφ ησλ 4.548,75 
€. 

17. Ο Θ.Α 20.6021.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΗΓΑΥ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά 
θαη ηαθηηθά επηδφκαηα)» κε ην πνζφ ησλ 5.853,04€. 

18. Ο Θ.Α 20.6052.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΘΑ» κε ην πνζφ ησλ 1.526,92 €. 
19. Ο Κ.Α 15.6021.01 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΙΓΑΥ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά θαη ηαθηηθά 

επηδφκαηα)» κε ην πνζφ ησλ 4.938,96€. 
20. Ο Κ.Α 15.6052.01 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ» κε ην πνζφ ησλ 1.619,28 €. 
21. Ο Κ.Α. 00.6738.01 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γ. Βηζαιηίαο βάζε αξζξ.259 

Ν.3463/2006 φπσο ηξνπ. κε ηελ παξ.14 ηνπ αξζξ. 10 Ν. 4071/2012» κε ην πνζφ ησλ 60.000,00 €. 
22. Ο Κ.Α 00.6073.01 κε ηίηιν «Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη 

ζεκηλάξηα» κε ην πνζφ ησλ 15.000,00 €. 
23. Ο Κ.Α 00.6492.01 κε ηίηιν «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ» κε ην πνζφ ησλ 27.132,59 €. 
24. Ο Κ.Α 00.6331.01 κε ηίηιν «Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε» κε ην πνζφ ησλ 30.000,00 €. 
25. Ο Κ.Α 45.7135.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νζηενθπιαθίσλ» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00 €. 
26. Ο Κ.Α.00.6053.03 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ» κε ην πνζφ ησλ 5.000,00€. 
27. Ο Κ.Α.00.8511.01 κε ηίηιν «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ» κε ην πνζφ ησλ 

52.867,41€. 
         Απφ ηελ ελίζρπζε εμφδσλ πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ 310.789,23 € ην νπνίν κεηψλεη ην απνζεκαηηθφ ηνπ 
Γήκνπ. 
 
    Γ.  Σελ κείσζε ησλ Θ.Α. Δζφδσλ: 

1. Ο Κ.Α. 5111 κε ηίηιν «Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε 
ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ» κε ην πνζφ ησλ 64.994,42 €. 

2. Ο Κ.Α. 5122 κε ηίηιν «Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα  έζνδα γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ηνπ 
ΠΓΔ ή απφ πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα δεκφζηεο επελδχζεηο» κε ην πνζφ ησλ 12.530,34 €. 

3. Ο Κ.Α. 5124 κε ηίηιν «Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
(ΔΠΑ θαη ΠΓΔ)» κε ην πνζφ ησλ  1.115,92 €. 

4. Ο Θ.Α. 0311 κε ηίηιν «Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Λ 1828/89) Αθνξά ηα ηέιε 
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν ελζσκαηψζεθαλ ζε εληαίν 
ηέινο θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ην Λ. 429/76 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.2307/99» κε ην πνζφ 
ησλ 81.497,63 €. 

5. Ο Κ.Α. 1511 κε ηίηιν «Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, άξζξν 16 Ν 
2130/93)» κε ην πνζφ ησλ 2.000,00 €. 

6. Ο Θ.Α. 3211 κε ηίηιν «Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ» κε ην πνζφ ησλ 2.137,39 €. 
7. Ο Κ.Α. 3212 κε ηίηιν «Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο (ΠΑΓΙΟ -ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ)» κε ην πνζφ ησλ 

36.575,09 €. 
8. Ο Κ.Α. 3214 κε ηίηιν «Σέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο» κε ην πνζφ ησλ 4.441,63 €. 
9. Ο Θ.Α. 3215 κε ηίηιν «Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» κε ην πνζφ ησλ 313,39 €. 
10. Ο Κ.Α. 3219.01 κε ηίηιν «Λνηπά έζνδα (δηθαηψκαηα βνζθήο)» κε ην πνζφ ησλ 254,66 €. 
11. Ο Κ.Α. 3219.03 κε ηίηιν «Λνηπά έζνδα (ΠΑΓΙΟ ΑΡΓΔΤΗ)» κε ην πνζφ ησλ 2.065,01 €. 
12. Ο Κ.Α. 3219.05 κε ηίηιν «Λνηπά έζνδα (ζρνιηθνί θιήξνη)» κε ην πνζφ ησλ 289,99 €. 
13. Ο Κ.Α. 3219.06 κε ηίηιν «Τδξφκεηξα» κε ην πνζφ ησλ 44,01€. 
14. Ο Κ.Α. 3219.07 κε ηίηιν «Σέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν 1080/80)» κε ην πνζφ ησλ 

890,54 €. 
15. Ο Κ.Α. 3219.09 κε ηίηιν «Σέινο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ» κε ην πνζφ ησλ 78,75 €. 
16. Ο Κ.Α. 3219.10 κε ηίηιν «Πξνζσξηλφο θιήξνο» κε ην πνζφ ησλ 15,60 €. 
17. Ο Κ.Α. 3219.11 κε ηίηιν «Δίζπξαμε Φ.Π.Α. 13% απφ δεκνηηθά ηέιε» κε ην πνζφ ησλ 2.706,41 €. 
18. Ο Κ.Α. 3219.12 κε ηίηιν «Δίζπξαμε Φ.Π.Α. 23% απφ δεκνηηθά ηέιε» κε ην πνζφ ησλ 1.150,29 €. 
19. Ο Θ.Α. 3219.15 κε ηίηιν «Φφξνο ειεθηξ/σλ ρψξσλ ΠΟΔ» κε ην πνζφ ησλ 126,45 €. 

       Απφ ηελ κείσζε εζφδσλ πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ 213.227,52 € ην νπνίν  κεηψλεη ην απνζεκαηηθφ ηνπ 
Γήκνπ. 

         Δ. Σελ ελίζρπζε ησλ θάησζη Θ.Α. Δζφδσλ: 
1. Ο Κ.Α. 3213 κε ηίηιν «Σέιε θαη δηθαηψκαηα άξδεπζεο» κε ην πνζφ ησλ 35.734,76 €. 
2. Ο Κ.Α. 3219.02 κε ηίηιν «Μηζζψκαηα απφ αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ)» κε ην πνζφ ησλ 11.702,96€ 
3. Ο Κ.Α. 3219.04 κε ηίηιν «Μηζζψκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο (άξζξν 255 ΓΚΚ) δεκνηηθνί αγξνί» κε ην πνζφ 

ησλ 14.822,27 €. 
4. Ο Κ.Α. 3219.16 κε ηίηιν «Λατθέο αγνξέο ΠΟΔ» κε ην πνζφ ησλ 25.108,57 €. 
5. Ο Κ.Α. 3221 κε ηίηιν «Έθηαθηα γεληθά έζνδα (έζνδα ΚΟΚ (θ.α)» κε ην πνζφ ησλ 9.539,35 €. 
6. Ο Κ.Α. 5113 κε ηίηιν «Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 

δαπαλψλ» κε ην πνζφ ησλ 24.043,88 €. 
7. Ο Κ.Α. 5119 κε ηίηιν «Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη 

δαπαλψλ ηνπ δήκνπ» κε ην πνζφ ησλ 297.822,77 €. 
8. Ο Κ.Α. 1219.03 κε ηίηιν «Λνηπέο επηρνξεγήζεηο - Δμφθιεζε ππνρξεψζεσλ απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο» κε 

ην πνζφ ησλ 186.588,41 €. 
       Απφ ηελ ελίζρπζε εζφδσλ πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ 605.362,97 € ην νπνίν  εληζρχεη ην απνζεκαηηθφ ηνπ 
Γήκνπ. 
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        Σ. Σελ αιιαγή ηνπ Θ.Α. εμφδσλ: 

1. Ο Θ.Α. 20.6117.01 κε ηίηιν «Γαπάλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε αδέζπνησλ ζθχισλ» κε ην πνζφ 
ησλ 20.000,00 €, πάεη ζηνλ Θ.Α. 70.6115.01. 

        
        Ε. Σελ αιιαγή ηίηινπ ηνπ Θ.Α.: 

1. Ο Κ.Α. 00.6053.02 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΠΓΤ» γίλεηαη «Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε Δξγνδφηε». 
 

         Οη Θ.Α. πνπ είλαη καξθαξηζκέλνη κε έληνλε γξαθή αθνξνχλ 
       αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο. 
      

        Σν απνζεκαηηθφ ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη  ζην πνζφ ησλ 303.497,01                   €, κεηά ηελ παξαπάλσ 
αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 301.971,04 € ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 5% 
ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ.  

Οη Μαπξίδεο θαη Αγγειάθεο δηαθσλνχλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαζψο δηαθσλνχλ γεληθψηεξα κε 

ηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ Γήκν έηνπο 2020. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

Α. Δγθξίλεη ηελ 1ε Τπνρξεσηηθή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ 

ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020. 
Β. Δηζεγείηαη ηελ 1ε Τπνρξεσηηθή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-

εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 2020 ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

ηελ ιήςε ηεο παξνχζαο δηαθσλνχλ νη Αγγειάθεο & Μαπξίδεο 

Ζ Απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 034/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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