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               ΑΔΑ: Ω651ΩΗ3-ΦΨ1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αριθμ. πρωτ.: 7005/29-04-2020   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  3ης/2020  Τακτικής-δια περιφοράς  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως :  49 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2020. 

 

    Σήμερα την 28η του μήνα  Απριλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 12:00 

και  ώρα λήξης στις 14:00,  συνήλθε σε τακτική-δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με 

αριθ. πρωτ.: 6806/24-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-04-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και 

στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς 

συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα τρία (33) ήτοι: 

Συμμετέχοντες:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  

 -Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων 

ως κατεπείγοντα:  1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 2. Πρόταση 

έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για πρόγραμμα ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα χορήγησης σχολικών γευμάτων.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
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Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1
ου

 
,, 

& 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  μετά 

το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης, ως 15
ο
 & 16

ο
 θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 

όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 7
ο
 , 8

ο
 & 9

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Η δια περιφοράς συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55),  τις με  αρ. πρωτ.:  18318/13.03.2020  (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  και αρ. πρωτ.:  

20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με 

τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το 4

ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης,  

κατόπιν της αριθμ. 48/2020 Απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  77
ηηςς

//22002200  ΤΤαακκττιικκήή  ----δδιιαα    ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ::    4488  

  

ΘΘέέμμαα::    ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ππεερρίί  κκααττάάρρττιισσηηςς    22
ηηςς

  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    ΟΟιικκοονν..    ΈΈττοουυςς      22002200..  

  

  ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2288
ηη
    ττοουυ  μμήήνναα    ΑΑππρριιλλίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤρρίίττηη,,  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  0088::0000  κκααιι    

ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1100::0000,,    σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή––  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή    ΕΕππιιττρροοππήή,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  

υυππ΄́  ππρρωωττ..::    66880044//2244--0044--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  μμεε  

ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο    σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  

––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  

ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»  κκααιι  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100,,  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΝΝοομμοοθθεεττιικκοούύ  ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..::  ((ΦΦΕΕΚΚ  5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..  ΑΑ΄́,,))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  

μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοουυ  CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  

ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσήήςς  ττοουυ]]..  

  

        ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  ττοο  11//22  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ..  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  κκααιι  τταα  εεννννέέαα    ((99))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  

  

11..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  --  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΟΟ..ΕΕ))..  

22..  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς  --    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..    

33..  ΕΕλλέέννηη  ΜΜππέέλλαα    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))      

44..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..  

55..  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

66..  ΔΔήήμμηηττρραα  ΔΔοούύμμοουυρραα  --    ((τταακκττιικκόό    μμέέλλοοςς))  

77..  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέκκοοςς    --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

99..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς        ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

  

ΟΟ    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  

μμεελλώώνν  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((99))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς    ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  

ΕΕππιιττρροοππήήςς..    

  

ΜΜεεττααββοολλέέςς::    

--  ΠΠρριινν  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  11
οουυ  

    θθέέμμααττοοςς    ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  ((δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς))  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  οο    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  δδιιαα  

ππεερριιφφοορράάςς  τταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττωωνν  εεξξήήςς  θθεεμμάάττωωνν    ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονντταα::  [[11..  ΈΈγγκκρριισσηη  

υυπποοββοολλήήςς  ππρρόότταασσηηςς  σσττοονν  ΕΕννδδιιάάμμεεσσοο  ΦΦοορρέέαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς--  ΑΑΣΣΔΔΑΑ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ππρρόόσσκκλληησσηηςς  ΑΑΣΣΔΔΑΑ__2255  ((ΑΑ//ΑΑ  ΟΟΠΠΣΣ::33883366)),,  

ΆΆξξοοννααςς  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  0099::  ««ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΈΈννττααξξηηςς  κκααιι  ΚΚααττααπποολλέέμμηησσηη  ττηηςς  ΦΦττώώχχεειιααςς  κκααιι  ΔΔιιαακκρρίίσσεεωωνν  --  

ΔΔιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΣΣυυννοοχχήήςς»»,,    μμεε  ττίίττλλοο::  ««ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ΔΔρράάσσεειιςς  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  

ττωωνν  ΔΔιιαακκρρίίσσεεωωνν,,  ΒΒεελλττίίωωσσηηςς  ττηηςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς    κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΈΈννττααξξηηςς  ττωωνν  ΕΕιιδδιικκώώνν  κκααιι  ΕΕυυάάλλωωττωωνν  ΟΟμμάάδδωωνν  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»__  ΟΟρριισσμμόόςς  ΥΥππεεύύθθυυννοουυ  ΠΠρράάξξηηςς    &&  ΕΕ..ΠΠ..ΠΠ..ΕΕ..__  ΈΈγγκκρριισσηη  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  ττρρόόπποουυ  εεκκττέέλλεεσσηηςς..    22..  ΈΈγγκκρριισσηη  
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υυπποοββοολλήήςς  ππρρόότταασσηηςς  σσττοονν  ΕΕννδδιιάάμμεεσσοο  ΦΦοορρέέαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  --  ΑΑΣΣΔΔΑΑ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ππρρόόσσκκλληησσηηςς  ΑΑΣΣΔΔΑΑ__2266  ((ΑΑ//ΑΑ  

ΟΟΠΠΣΣ::33883388)),,  ΆΆξξοοννααςς  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  0099::  ««ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΈΈννττααξξηηςς  κκααιι  ΚΚααττααπποολλέέμμηησσηη  ττηηςς  ΦΦττώώχχεειιααςς  κκααιι  

ΔΔιιαακκρρίίσσεεωωνν  --  ΔΔιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΣΣυυννοοχχήήςς»»,,    ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  μμεε  ττίίττλλοο::  ««ΔΔρράάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ΦΦττώώχχεειιααςς  

κκααιι  ττηηνν  ΠΠααρροοχχήή  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΑΑννοοιιχχττήήςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»  __  ΟΟρριισσμμόόςς  ΥΥππεεύύθθυυννοουυ  ΠΠρράάξξηηςς  &&  

ΕΕ..ΠΠ..ΠΠ..ΕΕ..  __  ΈΈγγκκρριισσηη  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  ττρρόόπποουυ  εεκκττέέλλεεσσηηςς..  33..  ΑΑπποοδδοοχχήή  11ηηςς  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΈΈννττααξξηηςς  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  

μμεε  ττίίττλλοο::    ««ΚΚέέννττρροο    ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»  ((κκωωδδιικκόόςς  ΟΟΠΠΣΣ::  55000022668811))  ττοουυ  EE..ΠΠ..  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  

««AATTTTIIKKHH  22001144--22002200»»  ((ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ((1166)),,  ΆΆξξοοννααςς  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  ((0099)),,  ΘΘεεμμααττιικκόόςς  ΣΣττόόχχοοςς  ((0099))]],,  

εεππιισσηημμααίίννοοννττααςς  όόττιι::  ττοο  κκααττεεππεείίγγοονν  σσυυννίίσσττααττααιι  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  κκααττααλληηκκττιικκήή  ηημμεερροομμηηννίίαα  γγιιαα  ττηηνν    υυπποοββοολλήή  ττωωνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  ήήττοοιι::  3300--0044--22002200..  

ΜΜέέσσωω  μμηηννυυμμάάττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  ,,τταα  μμέέλληη  ττηηςς    ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ––  κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ––  εεγγκκρρίίννοουυνν  

ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  11
οουυ

  ,,  22
οουυ

    &&  33
οουυ

    ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι  ττηη  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυςς  ωωςς  11
οο
  ,,  22

οο
  &&  33

οο
    θθέέμμαα  σσττηηνν  ηημμεερρηησσίίαα  δδιιάάττααξξηη  ((ΝΝ..  

33885522//22001100  άάρρθθρροο  7755    όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188))..  

--ΗΗ  σσεειιρράά  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν  ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::    ττοο  11
οο
,,  22

οο
  &&  33

οο
    

ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμαα,,  ωωςς  11
οο
  ,,  22

οο
  &&  33

οο
    θθέέμμαα  ΗΗΔΔ  κκααιι  ττοο  11

οο
  ,,  22

οο
  ,,  33

οο
,,  44

οο
  κκααιι  55

οο
,,  θθέέμμαα  ττηηςς  ΗΗΔΔ    σσεε  44

οο
,,  55

οο
,,  66

οο
,,  77

οο
  κκααιι  88

οο
  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ  κκ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓ..,,  εεννηημμέέρρωωσσεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  τταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττοο  66
οο
  ((ππλλέέοονν))  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς,,    

κκααττόόππιινν    ττηηςς      ααππόό  2244--44--22002200  εειισσήήγγηησσηηww    ττηηςς    ΔΔ//ννσσηηςς      ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  

  

ΜΜεε  ττοο  άάρρθθρροο  88  ττοουυ  ΒΒ..ΔΔ..  1177--55//1155--66--5599  ((ΦΦΕΕΚΚ  111144//5599  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  οορρίίζζοοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  

««11..  ΔΔιιααρρκκοούύννττοοςς  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  μμεεττααφφοορράά  ππιισσττώώσσεεωωςς  ααππόό  κκεεφφααλλααίίοουυ  εειιςς  κκεεφφάάλλααιιοονν  κκααιι  ααππόό  

άάρρθθρροουυ  εειιςς  άάρρθθρροονν..    

22..  ΕΕξξααιιρρεεττιικκώώςς  ππλληηνν  ττωωνν  εενν  ττωω  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώ  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν  δδιι''  εεκκττέέλλεεσσιινν  έέρργγωωνν,,  ππεερρίί  ώώνν  ττοο  άάρρθθρροονν  116611  

ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  κκααιι  κκοοιιννοοττιικκοούύ  κκώώδδιικκοοςς,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  μμεεττααφφοορράά  ππιισσττώώσσεεωωςς  ωωςς  εεκκππλληηρρωωθθέέννττοοςς  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  ήή  

κκαατταασσττάάννττοοςς  ααννεεφφίίκκττοουυ  ππρροοςς  εεππααύύξξηησσιινν  άάλλλληηςς  ππιισσττώώσσεεωωςς  ααννααγγεεγγρρααμμμμέέννηηςς  εενν  ττωω  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώ  ττοουυ  ααυυττοούύ  ήή  άάλλλλοουυ  

κκεεφφααλλααίίοουυ  ήή  ππρροοςς  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ππιισσττώώσσεεωωνν  δδιι''  εεκκττάάκκττοουυςς  κκααιι  εεππεειιγγοούύσσααςς  ααννάάγγκκααςς  μμηη  ππρροοββλλεεπποομμέέννααςς  εενν  ττωω  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώ..    

33..  ΗΗ  κκααττάά  μμεεττααφφοορράάνν  δδιιάάθθεεσσιιςς  ττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  ππρροοηηγγοουυμμέέννηηνν  ππααρράάγγρρααφφοονν  ππιισσττώώσσεεωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  δδιι''  εειιδδιικκώώνν  

ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ  εεγγκκρριιννοομμέέννωωνν  κκααττάά  ττααςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11  ττοουυ  ΝΝ..ΔΔ..  33777777//11995577..  ΑΑιι  

ααπποοφφάάσσεειιςς  δδέέοονν  νναα  κκααττοοννοομμάάζζοουυνν  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  άάρρθθρραα,,  ππρροοςς  ααύύξξηησσιινν  ττωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  τταα  

ααννααλλααμμββααννόόμμεενναα  πποοσσάά  ήή  νναα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  τταα  ννέέαα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  άάρρθθρραα,,  άάττιινναα  δδέέοονν  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  οοσσάάκκιιςς  ππρρόόκκεειιττααιι  

ππεερρίί  ααππρροοόόππττοουυ  δδααππάάννηηςς..    

44..  ΠΠρροοςς  ππρρόόλληηψψιινν  εεννδδεεχχοομμέέννηηςς  ααννεεππααρρκκεείίααςς  ττωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν  δδιι''  ααππρροοόόππττοουυςς  δδααππάάννααςς,,  ααννααγγρράάφφεεττααιι  εενν  ττωω  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώ  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ππίίσσττωωσσιιςς  υυππόό  ίίδδιιοονν  κκεεφφάάλλααιιοονν  υυππόό  ττίίττλλοονν  ««ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόόνν»»  κκααιι  άάρρθθρροονν  υυππόό  ττοονν  ττίίττλλοονν  

««ΠΠοοσσόόνν  δδιιααθθέέσσιιμμοονν  ππρροοςς  ααννααππλλήήρρωωσσιινν  ττωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν,,  ααίίττιιννεεςς  ήήθθεελλοονν  εευυρρεεθθήή  εενν  ααννεεππααρρκκεείίαα,,  ωωςς  κκααιι  δδιι ''  εεκκττάάκκττοουυςς  κκααιι  

εεππεειιγγοούύσσααςς  ααννάάγγκκααςς  μμηη  ππρροοββλλεεπποομμέέννααςς  εενν  ττωω  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώ»»..    

55..  ΔΔιιαα  ττηηνν  ππλληηρρεεσσττέέρραανν  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ττάάξξεεωωςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσιινν  κκααιι  εεμμφφάάννιισσιινν  ττηηςς  κκιιννήήσσεεωωςς  ττωωνν  δδιιαα  

μμεεττααφφοορράάςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοουυμμέέννωωνν  κκααττάά  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  ααυυξξοομμεειιώώσσεεωωνν  ττωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν,,  ηη  

μμεεττααφφοορράά  ττοούύττωωνν  εεννεερργγεείίττααιι  μμέέσσωω  ττοουυ  εενν  ττηη  ππααρρααγγρράάφφωω  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ππρροοββλλεεπποομμέέννοουυ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  ττοουυ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ»»..  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρρ  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2233  ττοουυ  ΝΝ..  33553366//0077,,σσττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  γγιιαα  

έέλλεεγγχχοο  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ήή  κκοοιιννοοττιικκώώνν  σσυυμμββοουυλλίίωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ααννααμμοορρφφώώσσεειιςς  ττωωνν  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώνν  ττωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..,,  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττιιςς  εειισσηηγγήήσσεειιςς  ττωωνν  ααρρμμόόδδιιωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  ττοουυ  δδεεύύττεερροουυ  

εεδδααφφίίοουυ  ττηηςς  ππααρρ..  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  114499  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν  πποουυ  κκυυρρώώθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  ππρρώώττοο  ττοουυ  νν..  

33446633//22000066,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή,,  οορρίίζζεεττααιι  σσεε  δδέέκκαα  ηημμέέρρεεςς..  ΤΤαα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  πποουυ  εεννεερργγοούύνν  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  εεδδααφφίίοουυ  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  υυππέέχχοουυνν,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττυυχχόόνν  πποοιιννιικκήή  εευυθθύύννηη,,  ππεειιθθααρρχχιικκήή  

κκααιι  αασσττιικκήή  εευυθθύύννηη  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  114411,,  114422  κκααιι  114433  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν  πποουυ  κκυυρρώώθθηηκκεε  

μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  ππρρώώττοο  ττοουυ  νν..  33446633//22000066..    

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ηη  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ααπποοττεελλεείί  κκααττ’’  οουυσσίίαανν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

ααππόόφφαασσηηςς  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ααυυττόόςς..  ΆΆρραα,,  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ττρροοπποοπποοιιηηττιικκήήςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ααππόόφφαασσηηςς,,  

ααππααιιττεείίττααιι  ηη  ττήήρρηησσηη  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ττύύπποουυ  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  όόππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  ((ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..  

2288337766//1188..0077..22001122))..  ΣΣύύμμφφωωνναα  ππάάνντταα  μμεε  ττοο  ίίδδιιοο  έέγγγγρρααφφοο,,  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2233  ττοουυ  νν..  33553366//22000077  οο  

ννοομμοοθθέέττηηςς  θθέέλλεειι  νναα  ρρυυθθμμίίσσεειι  έένναα  εεππιιμμέέρροουυςς  ζζήήττηημμαα  μμεε  ττρρόόπποο  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ααππόό  τταα  εενν  γγέέννεειι  ιισσχχύύοονντταα--  κκααιι  δδηη  ττηηνν  

ππρροοθθεεσσμμίίαα  εεννττόόςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  εεπποοππττεεύύοουυσσαα  ααρρχχήή  οολλοοκκλληηρρώώννεειι  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς..    

ΑΑππόό  ττοο  ππααρρααππάάννωω  έέγγγγρρααφφοο  σσυυννάάγγεεττααιι  όόττιι  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττωωνν  ααρρμμόόδδιιωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααππααιιττεείίττααιι  κκααιι  ηη  ττήήρρηησσηη  

ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ττύύπποουυ  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  όόππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  γγιιαα  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό..    

ΜΜεε  ττοο  νν..  44117722//22001133  οορρίίζζεεττααιι  όόττιι  ηη  εεκκττεελλεεσσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  κκααιι  ηη  εεππιιττρροοππήή  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  δδιιααττυυππώώννοουυνν  ττηη  γγννώώμμηη  ττοουυςς  

μμόόννοο  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  εεκκ  ννέέοουυ  γγννωωμμοοδδόόττηησσήή  ττοουυςς  γγιιαα  όόπποοιιεεςς  

ααννααμμοορρφφώώσσεειιςς  ττοουυ  αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν..  ((ππααρρ  55  άάρρθθρροο  7777  ΝΝ..  44117722//22001133))..  ΥΥππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι  όόττιι  ηη  εεκκττεελλεεσσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή,,  σσττοο  

ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  κκααττααθθέέττεειι  ττοο  

ππρροοσσχχέέδδιιοο  ααυυττοούύ  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεππιιττρροοππήή..  ΓΓιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ππρροοσσχχεεδδίίοουυ,,  ηη  εεκκττεελλεεσσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  κκααιι  

ααξξιιοολλοογγεείί  ττυυχχόόνν  ππρροοττάάσσεειιςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς,,  εεφφόόσσοονν  ααυυττήή  υυππάάρρχχεειι..  

ΕΕάάνν  ττοο  ππρροοσσχχέέδδιιοο  δδεενν  κκααττααρρττιισσττεείί  ήή  δδεενν  υυπποοββλληηθθεείί  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεππιιττρροοππήή,,  ττόόττεε  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  

ααυυττήήνν..  ((ππααρρ  55  άάρρθθρροο  7777  ΝΝ..  44117722//22001133))..  
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ΣΣυυννεεππώώςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..  2288337766//1188..0077..22001122,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  ρρηηττάά  εεξξααιιρροουυμμέέννωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  ττηηςς  

δδιιααττύύππωωσσηηςς  γγννώώμμηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεκκττεελλεεσσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  κκααιι  ττηηνν  εεππιιττρροοππήή  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς,,  μμεε  ττοο  νν..  44117722//22001133,,  οοιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  

εεννέέρργγεειιεεςς  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  αακκοολλοουυθθοούύνν  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ττύύπποουυ  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  μμεε  ττηη  ψψήήφφιισσηη  

ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..    

ΕΕππεειιδδήή,,  έέχχοουυνν  ππρροοκκύύψψεειι  εεππεείίγγοουυσσεεςς  ααννάάγγκκεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδεενν  εείίχχαανν  ππρροοββλλεεφφθθεείί  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ττοουυ  ττρρέέχχοοννττοοςς  έέττοουυςς  ππααρρίίσσττααττααιι  ααννάάγγκκηη  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ππιισσττώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ααυυττώώνν..  

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  γγίίννεειι  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοηηγγηηθθεείί  ηη  μμεεττααφφοορράά  ππιισσττώώσσεεωωνν,,  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  ΚΚ..ΑΑ..  ττοουυ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  ττρρέέχχοοννττοοςς  έέττοουυςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ααυυττέέςς  εείίννααιι  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννεεςς,,  σσττοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  μμεεττααφφοορράά  ααππόό  ττοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκααιιννοούύρριιωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν..  

  

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ππααρρααππάάννωω  ηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ααφφοούύ  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττηηςς    

  ττηηνν  ππααρρ  55  άάρρθθρροο  2233  ΝΝ..  33553366//0077  

  ττοο  άάρρθθρροο  88  ττοουυ  ΒΒ..ΔΔ..  1177--55//1155--66--5599  ((ΦΦΕΕΚΚ  111144//5599  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  

  ττοο  εεγγγγ..  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..  2288337766//1188..0077..22001122  

  ππααρρ  55  άάρρθθρροο  7777  ΝΝ..  44117722//22001133  

  ττοο  άάρρθθρροο  116611  ΝΝ..  33446633//22000066  

    ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  έέττοουυςς  22002200,,  οο  οοπποοίίοοςς  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ααρριιθθ..  229999  //22001199                

                ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

  ττοο  ααρριιθθ..ππρρωωττ..  33999955//1177--22--22001177  έέγγγγρρααφφοο  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ  ΔΔ//ννσσηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΟΟΤΤΑΑ  ««ΙΙσσοοσσκκέέλλιισσηη  ααννττααπποοδδοοττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν»»    

  ττιιςς  εειισσηηγγήήσσεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

  ττιιςς  ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ((ΦΦΕΕΚΚ  4422//ΑΑ//2255..22..22002200,,ΦΦΕΕΚΚ  5555//ΑΑ//1111..33..22002200,,ΦΦΕΕΚΚ  6644//ΑΑ//1144..33..22002200,,ΦΦΕΕΚΚ  6688//ΑΑ//2200..33..22002200,,ΦΦΕΕΚΚ  

7755//ΑΑ//3300..33..22002200,,ΦΦΕΕΚΚ  8844//ΑΑ//1133..44..22002200))  ππεερρίί  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττηηςς  εεξξάάππλλωωσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννααϊϊοούύ  ccoovviidd--1199      

  

εειισσηηγγεείίττααιι  ππρροοςς  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεππιιττρροοππήή  κκααιι  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

  

AA..  ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  ππιισσττώώσσεεωωνν  σσττοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  ωωςς  εεξξήήςς::  

                                                                          

ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ  

  

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιοορριισσττοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς::  

  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΕΕγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  

ΠΠ//ΥΥ  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  

ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

1100..66661122..00000033  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  γγρρααφφιικκήήςς  ύύλληηςς  κκααιι  

λλοοιιππάά  υυλλιικκάά  γγρρααφφεείίωωνν  55..000000,,0000  55..000000,,0000  --11..772288,,0066  33..227711,,9944  

1100..66661133..00000011  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  γγρρααφφίίττηη  &&  μμεελλααννιιοούύ  

γγιιαα  ττοουυςς  εεκκττυυππωωττέέςς  &&  τταα  

φφωωττ//κκαα  μμηηχχ//τταα  2222..000000,,0000  2222..001100,,0000  --11..776633,,2200  2200..224466,,8800  

1100..66661133..00000077  ΠΠρροομμήήθθεειιαα  φφωωττοοττυυππιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  77..000000,,0000  77..000000,,0000  --11..889900,,2233  55..110099,,7777  

1155..66221122..00000011  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ΦΦυυσσιικκοούύ  ΑΑεερρίίοουυ  γγιιαα  

ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  ΔΔηημμ..  

ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  119900..000000,,0000  119900..000000,,0000  --2222..000000,,0000  116688..000000,,0000  

1155..66227711..00000022  

ΔΔααππάάννεεςς  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  γγιιαα  ττοουυςς  

χχώώρροουυςς  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  κκααιι  

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  110000..000000,,0000  110000..000000,,0000  --1177..550000,,0000  8822..550000,,0000  
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2200..66221111  

ΑΑννττίίττιιμμοο  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  

γγιιαα  φφωωττιισσμμόό  οοδδώώνν,,  ΠΠλλααττεειιώώνν  

κκααιι  κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  

ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  886600..000000,,0000  886600..000000,,0000  --4422..000000,,0000  881188..000000,,0000  

2200..77113322..00001144  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ααπποορρ//φφόόρρωωνν  &&  

λλοοιιππώώνν  οοχχηημμάάττωωνν  ααπποοκκοομμιιδδήήςς  

&&  μμεεττααφφοορράάςς  ααπποορρ//ττωωνν  &&  

αανναακκυυκκ//μμωωνν  

υυλλιικκώώνν((ΣΣυυγγχχρρηημμ..ΦΦΙΙΛΛΟΟΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  

ΙΙΙΙ--6622..77113322..00000011))  00,,0000  9911..880000,,0000  --3300..448800,,0000  6611..332200,,0000  

2200..77113355..00000022  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  αασσττιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  

((κκααλλάάθθιιαα  ,,  ππααγγκκάάκκιιαα    

ααπποοττρρεεππττιικκάά  ππααρράάννοομμηηςς  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκλλππ))  88..000000,,0000  88..000000,,0000  --88..000000,,0000  00,,0000  

        11..119922..000000,,0000  11..228833..881100,,0000  --112255..336611,,4499  11..115588..444488,,5511  

  

  

  

                                                                                                                                ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ    

  

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι    νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

    

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΕΕγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  

ΠΠ//ΥΥ  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

11221199..00001144  

ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη      ααππόό  

ττοο  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  μμεε  σσκκοοππόό  

ττηηνν  ::  ''''  ΚΚάάλλυυψψηη  

ααννααγγκκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοφφυυγγήή  ττηηςς  

δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  

κκοορροοννοοϊϊοουυ  CCOOVVIIDD--

1199''''  00,,0000  00,,0000  4400..000000,,0000  4400..000000,,0000  

11332211..00005555  

ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  

ααππόό  ΠΠΕΕΠΠ  γγιιαα  ττηηνν  

ππρράάξξηη::""ΤΤεεχχννιικκήή  

ββοοήήθθεειιαα  

υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  

ΔΔ..ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  

ΤΤοοππιικκοούύ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  

ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  

ΣΣττεερρεεώώνν  

ΑΑπποοββλλήήττωωνν  

((ΤΤΣΣΔΔΣΣΑΑ))""  00,,0000  00,,0000  2244..880000,,0000  2244..880000,,0000  
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11332233..00000077  

ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  

ααππόό  ΕΕΕΕ  γγιιαα  ττοο  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  

WWiiFFii77EEUU  00,,0000  00,,0000  1144..999999,,0000  1144..999999,,0000  

11332233..00000088  

ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  

ααππόό  ΕΕΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  

υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  

UURRBBAACCTT  IIIIII  00,,0000  00,,0000  66..440011,,8844  66..440011,,8844  

        00,,0000  00,,0000  8866..220000,,8844  8866..220000,,8844  

  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω  ττοο  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό  εεννιισσχχύύεεττααιι  κκααττάά  €€  221111..556622,,3333  

  

ΣΣύύννοολλοο  ααπποοθθεεμμααττιικκοούύ  €€  221133..111144,,4422((ααρρχχιικκόό    €€  11..555522,,0099  ++  €€  221111..556622,,3333))    

  

ΒΒ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππρροοττεείίννοοννττααιι  οοιι    αακκόόλλοουυθθεεςς  μμεεττααφφοορρέέςς  ππιισσττώώσσεεωωνν  ααππόό  ττοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  σσττοουυςς  κκάάττωωθθιι  κκωωδδιικκοούύςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  έέκκτταακκττωωνν  ααννααγγκκώώνν  πποουυ  δδεενν  εείίχχαανν  ππρροοββλλεεφφθθεείί::  

  

  

ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ  

  

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

    

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΕΕγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  

ΠΠ//ΥΥ  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

0000..66449955..00000077  

ΔΔααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

ααννααγγκκώώνν  λλήήψψηηςς  

μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοφφυυγγήή  ττηηςς  

δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  

κκααρροοννοοϊϊοούύ  ccoovviidd--1199  00,,0000  00,,0000  4400..000000,,0000  4400..000000,,0000  

1100..66661111  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ββιιββλλίίωωνν  

κκλλππ  00,,0000  00,,0000  11..000000,,0000  11..000000,,0000  

1100..66667733  

ΑΑννττααλλλλαακκττιικκάά  

εεππίίππλλωωνν  κκααιι  σσκκεευυώώνν  

κκααιι  λλοοιιπποούύ  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ  00,,0000  00,,0000  11..660000,,0000  11..660000,,0000  

1155..66114422..00005533  

ΕΕιιδδιικκήή  εερργγαασσίίαα  

υυλλοοπποοίίηησσηηςς  

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  

UURRBBAACCTT  IIIIII  

((ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  

ααππόό  ΕΕΕΕ))  00,,0000  00,,0000  44..770000,,0000  44..770000,,0000  

2200..66114422..00000022  

ΡΡυυμμοούύλλκκιισσηη  κκααιι  

μμεεττααφφοορράά  ββααρρέέωωνν  

οοχχηημμάάττωωνν  00,,0000  00,,0000  66..000000,,0000  66..000000,,0000  

2200..66114422..00000088  

ΟΟδδιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  

ββααρρέέωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  00,,0000  00,,0000  22..000000,,0000  22..000000,,0000  
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2200..66224444..00000011  

ΧΧρρηημμααττοοδδοοττιικκήή  

μμίίσσθθωωσσηη  δδύύοο  

οοχχηημμάάττωωνν  44ΧΧ44  

((ppiicckk--uupp))  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  

ππααννδδηημμίίααςς  ccoovviidd--1199  00,,0000  00,,0000  2211..008800,,0000  2211..008800,,0000  

2200..77113311..00003344  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

ααυυττόόννοομμοουυ  

ρρυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοουυ  

ππλλυυσσττιικκοούύ  

μμηηχχααννήήμμααττοοςς  

υυψψηηλλήήςς  ππίίεεσσηηςς  

ζζεεσσττοούύ--κκρρύύοουυ  ννεερροούύ  

γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  

ππααννδδηημμίίααςς  ccoovviidd--1199  00,,0000  00,,0000  4433..440000,,0000  4433..440000,,0000  

2200..77113355..00001111  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  αασσττιικκοούύ  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ  

((ππααγγκκάάκκιιαα    

ααπποοττρρεεππττιικκάά  

ππααρράάννοομμηηςς  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκλλππ))  00,,0000  00,,0000  88..000000,,0000  88..000000,,0000  

3300..77331111..00003366  

ΠΠρροοσσθθήήκκηη  χχώώρρωωνν  

υυγγιιεειιννήήςς  σσττοο  77οο  

ΓΓυυμμννάάσσιιοο  00,,0000  00,,0000  2200..000000,,0000  2200..000000,,0000  

6622..66114422..00000011  

ΤΤεεχχννιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  

υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  

ΔΔ..ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  

ΤΤοοππιικκοούύ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  

ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΣΣττεερρεεώώνν  

ΑΑπποοββλλήήττωωνν  

((ΤΤΣΣΔΔΣΣΑΑ))--  ΧΧρρηημμ//σσηη  

ΠΠΕΕΠΠ  00,,0000  00,,0000  2244..880000,,0000  2244..880000,,0000  

        00,,0000  00,,0000  117722..558800,,0000  117722..558800,,0000  

  

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεννιισσχχυυθθοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΕΕγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  

ΠΠ//ΥΥ  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

0000..66222222..00000011  

ΤΤηηλλεεφφωωννιικκάά,,  

ττηηλλεεγγρρααφφιικκάά  κκααιι  

ττηηλλεεττυυππίίαα  ττέέλληη  

εεσσωωττεερριικκοούύ  5555..000000,,0000  5555..000000,,0000  55..447700,,0000  6600..447700,,0000  

0000..66551155  

ΑΑμμοοιιββέέςς  κκααιι  

ππρροομμήήθθεειιεεςς  

ττρρααππεεζζώώνν  1100..000000,,0000  1100..000000,,0000  112299,,4488  1100..112299,,4488  

1100..66446622  

ΔΔηημμοοσσίίεευυσσηη  

ππρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  11..000000,,0000  11..000000,,0000  775500,,0000  11..775500,,0000  
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1100..66661155  

ΕΕκκττυυππώώσσεειιςς,,  

εεκκδδόόσσεειιςς,,  

ββιιββλλιιοοδδεεττήήσσεειιςς  55..000000,,0000  55..000000,,0000  11..000000,,0000  66..000000,,0000  

1100..77113344..00000011  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοοίί  

υυπποολλοογγιισσττέέςς  κκααιι  

ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  

σσυυγγκκρροοττήήμμαατταα  550000,,0000  550000,,0000  11..000000,,0000  11..550000,,0000  

1155..66001122  

ΑΑπποοζζηημμίίωωσσηη  

υυππεερρωωρριιαακκήήςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  

εεξξααιιρρέέσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  

κκααιι  ννυυκκττεερριιννέέςς  ώώρρεεςς  

κκααιι  λλοοιιππέέςς  

ππρρόόσσθθεεττεεςς  ααμμοοιιββέέςς  11..110000,,0000  11..110000,,0000  552244,,1122  11..662244,,1122  

1155..66002222  

ΑΑπποοζζηημμίίωωσσηη  

υυππεερρωωρριιαακκήήςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  

εεξξααιιρρέέσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  

κκααιι  ννυυκκττεερριιννέέςς  ώώρρεεςς  

κκααιι  λλοοιιππέέςς  

ππρρόόσσθθεεττεεςς  ααμμοοιιββέέςς  11..110000,,0000  11..110000,,0000  552244,,1122  11..662244,,1122  

7700..66001122  

ΑΑπποοζζηημμίίωωσσηη  

υυππεερρωωρριιαακκήήςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  

εεξξααιιρρέέσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  

κκααιι  ννυυκκττεερριιννέέςς  ώώρρεεςς  

κκααιι  λλοοιιππέέςς  

ππρρόόσσθθεεττεεςς  ααμμοοιιββέέςς  5500,,0000  5500,,0000  552244,,1122  557744,,1122  

        7733..775500,,0000  7733..775500,,0000  99..992211,,8844  8833..667711,,8844  

  

ΣΣύύννοολλοο  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκοούύ  €€  118822..550011,,8844    

ΤΤεελλιικκόό  σσύύννοολλοο  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκοούύ  μμεεττάά  ττηηνν  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ::  €€  3300..661122,,5588  ((€€  221133..111144,,4422  ––  €€  118822..550011,,8844))  

  

ΤΤοο  θθέέμμαα  ττέέθθηηκκεε  σσεε  ψψηηφφοοφφοορρίίαα..  

  

ΚΚααττόόππιινν  ττωωνν  λληηφφθθέέννττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν      ––    ααππααννττήήσσεεωωνν,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  κκααιι  οοιι  κκ..κκ..  

ΣΣύύμμββοουυλλοοιι  ((τταακκττιικκάά    μμέέλληη))    ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς,,    ΕΕλλέέννηη  ΜΜππέέλλαα,,    ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ,,  

ΔΔήήμμηηττρραα  ΔΔοούύμμοουυρραα  ,,    &&  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς,,  ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..  ΟΟιι    ΣΣύύμμββοουυλλοοιι  ((τταακκττιικκάά  μμέέλληη  ))  κκ..κκ..    

ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέκκοοςς  κκααιι  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς,,  ψψήήφφιισσαανν  κκααττάά  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..    

  

ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,    

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ    άάρρθθρροουυ  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  33  ττοουυ  ΝΝ..  44662233//22001199  κκααιι  ττοο  άάρρθθρροο  1144  

ππααρρ..  11  ττοουυ  ΝΝ..44662255//1100  κκααιι  σσυυννεεππώώςς  [[εεππίί  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  ((99))  μμεελλώώνν,,  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  ψψηηφφιισσάάννττωωνν,,  ((77))  ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ,,    

((22))  ψψήήφφιισσαανν  κκααττάά..]]  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα    

  

ΚΚααττααρρττίίζζεειι  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ττηηςς    22
ηηςς    

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ    οοιικκοονν..  ΈΈττοουυςς  22002200  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    μμααςς,,  όόππωωςς  ααννααλλυυττιικκάά  

ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..  

ΥΥπποοββάάλλεειι  ττηη  κκααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ττηηςς  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ττρρέέχχοοννττοοςς  έέττοουυςς,,  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ππρροοςς  ψψήήφφιισσηη..  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την υπ ΄αριθμ. 48/2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, τις  διατάξεις του  άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 

παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

 

Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής  [(σύνολο (14 ) συμμετεχόντων)],  ψήφισαν Υπέρ του  θέματος. 

Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) [(σύνολο (8) 

συμμετεχόντων)], ψήφισαν Κατά του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης 

(Χαϊδάρι Ψηλά), [(σύνολο (3) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Κατά του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. Θ. Σπηλιόπουλος   και οι 

δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) [(σύνολο(3) συμμετεχόντων)] κ. Ι. Κέντρης, δήλωσε ότι ψηφίζει 

υπέρ, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, 

ψήφισαν κατά. Επίσης ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας  και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική 

Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

 
Επί των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων,(20) ψήφισαν Υπέρ και (13) ψήφισαν 

Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

 

Την έγκριση της  2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020, σύμφωνα με την 48/2020   

απόφαση της Ο.Ε ,  όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.  

Ως εκ τούτου το τελικό σύνολο του αποθεματικού ανέρχεται στο ύψος των : € 30.612,58 (€ 213.114,42 – € 182.501,84). 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  29-04-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/

