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Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2020 Τακτική - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  65 

 

Θέμα:   Λήψη απόφασης περί κατάρτισης  3
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον.  Έτους   

2020. 

 

 Σήμερα την 28η  του μήνα  Μαΐου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και  
ώρα λήξης στις 11:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.:  8126/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης 

Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: Έγκριση Πρακτικού 

αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων και 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου». 
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη  (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1ο θέμα ΗΔ και τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο  θέματα της ΗΔ  σε 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο, 7ο & 8ο  αντίστοιχα 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 6
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας 

κατόπιν  της    εισήγησης  της  Δ/νσης   Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

  Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από 

άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 

161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή 

καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 

κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών 

αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι 

αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα 

αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται 

περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω 

προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον 

«Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους 

και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια 

μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η 

μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του 

προϋπολογισμού». 

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για 

έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των 

προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση 

των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, 

πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της 

απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, 

απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 
28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 

νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση 

του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους 

μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες 

αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το 

προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει 

και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή 

υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε 

καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 

διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες 
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ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση 

του προϋπολογισμού.  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χαϊδαρίου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του 

Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού 

προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της  

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 το άρθρο 161 Ν. 3463/2006 

  τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 299 /2019        

        Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 το αριθ.πρωτ. 3995/17-2-2017 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών 

υπηρεσιών»  

 τις εισηγήσεις των διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου   

 τις Π.Ν.Π.,Υ.Α. και Κ.Υ.Α. περί λήψης μέτρων και ρυθμίσεις ζητημάτων ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19  
                                    
                                εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
A. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:  

 

                                                    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  
 

Οι πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν είναι οι εξής: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Π/Υ Πριν την 

Αναμόρφωση Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6521.0001 Τόκοι δανείου  ΤΠΚΔ 285.569,71 285.569,71 -77.882,65 207.687,06 

00.6526.0001 

Χρεολύσια δανείου 

ΤΠΚΔ 128.677,92 128.677,92 -35.093,98 93.583,94 

10.6262.0001 

Συντήρηση και 

επισκευή 

ανελκυστήρων 

Δημοτικών κτιρίων 7.000,00 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

15.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής 

εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 1.100,00 1.624,12 -306,47 1.317,65 

15.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής 

εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 1.100,00 1.624,12 -306,48 1.317,64 
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15.7131.0006 

Προμήθεια αντλίας   

για  την λειτουργία 

του  Κολυμβητηρίου 1.000,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 

15.7131.0007 

Προμήθεια 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

λειτουργίας 

εγκαταστάσεων του 

Δήμου 3.000,00 14.000,00 -14.000,00 0,00 

20.7326.0001 

Κατασκευή 

Πράσινου Σημείου 

και Σταθμού 

Μεταφόρτωσης 31.000,00 18.643,12 -14.000,00 4.643,12 

30.7111.0012 

Απαλλοτρίωση 

χώρων στο άλσος 

του Προφήτη Ηλία 

και στο παλιό Σχέδιο 

(ΦΕΚ 72/55 ,67/67) 3.000,00 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 

30.7135.0018 

Προμήθεια και 

τοποθέτηση 

αλεξικέραυνων σε 

σχολικά 

συγκροτήματα και 

κτίρια του Δήμου 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 

30.7323.0002 

Κατασκευή έργων 

οδοποιϊας 63.181,71 39.481,71 -27.600,00 11.881,71 

30.7331.0006 

Λειτουργική 

αποκατάσταση 

δαπέδων εξωτερικών 

χώρων σε 

Νηπιαγωγεία 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 

30.7331.0029 

Επισκευή ,  

αντικατάσταση 

μονώσεων σε 

σχολικά 

συγκροτήματα 18.000,00 18.000,00 -18.000,00 0,00 

30.7331.0033 

Συντήρηση και 

επισκευή  κτιριακών 

εγκαταστάσεων του 

Δήμου 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 

30.7333.0019 

Διασφάλιση 

ασφαλούς 

πρόσβασης γύρω 

από λειτουργικές 

εγκαταστάσεις του 

Δήμου( Σχολεία) 8.000,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 
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30.7336.0004 

Συντηρήσεις και 

επισκευές 

αλεξικέραυνων σε 

σχολικά 

συγκροτήματα , 

κτίρια και 

εγκαταστάσεις του 

Δήμου 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

30.7336.0005 

Επισκευή και 

αποκατάσταση 

λειτουργίας 

φρεατίων και 

αγωγών ομβρίων 10.000,00 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 

30.7336.0055 

Επίστεψη φρεατίων 

ομβρίων 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 

30.7424.0004 

Αποζημίωση 

επικειμένων στο Ο.Τ. 

324, οδό Στρ. 

Καραϊσκάκη 3.000,00 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 

    596.629,34 586.620,70 -246.189,58 340.431,12 

                                                               

                                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 

Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής : 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Π/Υ Πριν την 

Αναμόρφωση Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

1219.0013 

Ενιαίο τέλος 

λειτουργίας μονάδων 

προσωρινής 

φιλοξενίας 

μεταναστών (ΥΑ 

1320/20 ΦΕΚ 

407Β/11-2-2020) 0,00 365.100,00 105.338,75 470.438,75 

    0,00 365.100,00 105.338,75 470.438,75 

 

Οι πιστώσεις που πρέπει  να δημιουργηθούν είναι οι εξής :  

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Π/Υ Πριν την 

Αναμόρφωση Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

0313.0002 

Τέλος για τη συλλογή 

ογκώδων 

αντικειμένων (άρθρο 

37 παρ. 1β Π.Δ. 

410/95) 0,00 0,00 151,00 151,00 

1219.0008 

Επιχορήγηση από το 

ΥΠ.ΕΣ. για την 

''Εξόφληση 

υποχρεώσεων από 

δικαστικές αποφάσεις 

και διαταγές 

πληρωμής'' 0,00 0,00 41.248,48 41.248,48 
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1219.0015 

Επιχορήγηση   από το 

ΥΠ.ΕΣ. με σκοπό την : 

'' Κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με την 

προστασία των 

αδέσποτων  μικρών 

ζώων'' 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 

1219.0016 

Επιχορήγηση από το 

ΥΠΕΣ με σκοπό την 

"Κάλυψη αναγκών 

που προκλήθηκαν από 

την εμφάνιση του 

κορονοϊου covid-19" 0,00 0,00 289.184,14 289.184,14 

4142.0004 

Κρατήσεις στις 

απόδοχες για 

απαίτηση 

εργολαβικών δίκης 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 

    0,00 0,00 370.083,62 370.083,62 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αποθεματικό ενισχύεται κατά € 721.611,95 

Σύνολο αποθεματικού € 752.224,53(αρχικό  € 30.612,58 + € 721.611,95)  

 

Β. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού 

προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί: 

                 

                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Οι πιστώσεις που πρέπει να δημιουργηθούν είναι οι εξής :  

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Π/Υ Πριν την 

Αναμόρφωση Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6421.0001 

Οδοιπορικά έξοδα 

και αποζημίωση 

μετακινούμενων 

αιρετών -Δημάρχου 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

00.6421.0002 

Οδοιπορικά έξοδα 

και αποζημίωση 

μετακινούμενων 

αιρετών-

Αντιδημάρχου, 

Δημ/κων Συμβούλων 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

00.8242.0004 

Κρατήσεις στις 

απόδοχες για 

απαίτηση 

εργολαβικών δίκης 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 

10.6422 

Οδοιπορικά έξοδα 

και αποζημίωση 

μετακινούμενων 

υπαλλήλων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
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20.6262.0004 

Επισκευή και 

συντήρηση δικτύου 

απορροής υδάτων 

πλυντηρίου 

οχημάτων στο 

γκαράζ του Δήμου 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

20.6422 

Οδοιπορικά έξοδα 

και αποζημίωση 

μετακινούμενων 

υπαλλήλων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

30.6142.0038 

Εργασίες για τη 

διασφάλιση 

ασφαλούς 

πρόσβασης σε 

σχολεία 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 

30.6261.0008 

Συντήρηση και 

επισκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων του 

Δήμου 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 

30.6262.0006 

Συντήρηση 

συστήματος 

κλιματισμού 

Δημαρχείου 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

30.6262.0028 

Επισκευή αντλητικών 

συγκροτημάτων 

Δημαρχείου 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

30.6422 

Οδοιπορικά έξοδα 

και αποζημίωση 

μετακινούμενων 

υπαλλήλων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

30.6662.0028 

Προμήθεια υλικών 

για επισκευές 

εγκαταστάσεων του 

Δήμου 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

30.6662.0030 

Προμήθεια και 

τοποθέτηση 

εξαρτημάτων για τη 

λειτουργία του 

ανελκυστήρα Στέγης 

Πολιτισμού (ΝΕΛΕ) 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 

35.6142.0001 

Ειδική εργασία για 

το κλάδεμα υψηλών 

και επικίνδυνων 

δένδρων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

35.6662.0002 

Προμήθεια υλικών 

συντήρησης 

λοιπ.εγκ. Αρδευτικό 

υλικά 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

35.6662.0003 

Προμήθεια υλικών 

συντήρ. λοιπών 

εγκαταστασεων - 

υδραυλικά υλικά 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 

35.6672 

Ανταλλακτικά 

λοιπών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

ΑΔΑ: Ω3ΖΦΩΗ3-Σ4Υ



μηχανημάτων 

35.6692.0001 

Προμήθεια σπόρων 

(ανθέων, 

χλοοτάπητα κλπ) 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 

35.6692.0002 

Προμήθεια  φυτών, 

δενδρυλλίων 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

35.6692.0003 

Προμήθεια έτοιμου 

χλοοτάπητα 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

35.6693.0001 

Προμήθεια 

φυτοφαρμάκων 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

35.6693.0002 

Προμήθεια 

λιπασμάτων 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

35.6693.0003 Προμήθεια τύρφης 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

35.7131.0003 

Προμήθεια 

εξαρτημάτων για 

γεωτρήσεις (δοχεία 

πιέσεως, 

πιεσοστάτες κλπ) 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

70.6142.0008 

Εργασία 

εγκατάστασης 

συστήματος 

δομημένης 

καλωδίωσης στο 

Δημαρχείο 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 

    0,00 0,00 180.300,00 180.300,00 

 

Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής : 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Π/Υ Πριν την 

Αναμόρφωση Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών 

πράξεων 116.933,62 116.933,62 120.000,00 236.933,62 

00.6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

10.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

10.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 650,00 650,00 1.000,00 1.650,00 
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10.6612.0003 

Προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων 5.000,00 3.271,94 3.995,59 7.267,53 

10.6613.0001 

Προμήθεια γραφίτη & 

μελανιού για τους 

εκτυπωτές & τα φωτ/κα 

μηχ/τα 22.000,00 20.246,80 14.990,00 35.236,80 

10.6613.0007 

Προμήθεια 

φωτοτυπικού υλικού 7.000,00 5.109,77 4.998,36 10.108,13 

10.7133 Έπιπλα σκεύη 500,00 500,00 2.500,00 3.000,00 

10.7135.0002 

Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού 500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 

15.6262.0022 

Συντήρηση και επισκευή 

Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου 14.000,00 15.070,80 23.000,00 38.070,80 

15.6633 

Προμήθεια χημικού 

υλικού (Απολυμαντικά, 

χημικά, κ.λ.π.) 15.000,00 15.000,00 8.000,00 23.000,00 

30.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 3.300,00 3.300,00 3.000,00 6.300,00 

30.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 400,00 400,00 600,00 1.000,00 

30.6262.0025 

Συντηρήσεις και 

επισκευές συστημάτων 

αντικεραυνικής 

προστασίας κτιρίων και 

εγκαταστάσεων του 

Δήμου 600,00 600,00 15.000,00 15.600,00 

35.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00 9.000,00 11.000,00 
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35.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 400,00 400,00 2.000,00 2.400,00 

35.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 20.000,00 20.000,00 18.689,92 38.689,92 

35.6054 

Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού 5.000,00 5.000,00 4.271,90 9.271,90 

35.7131.0002 

Προμήθεια αντλιών για 

γεωτρήσεις 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

70.7134.0007 

Προμήθεια Συστήματος 

Ηλεκτρονικής 

Διακίνησης Εγγράφων 

(Σ.Η.Δ.Ε.) -παροχή υπηρ. 

για τη διασύνδεση του 

Σ.Η.Δ.Ε.  Δήμου 

Χαϊδαρίου με το 

κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε. 1.000,00 1.000,00 23.800,00 24.800,00 

    223.283,62 218.982,93 266.845,77 485.828,70 

                                                             

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Οι πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν είναι οι εξής : 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Π/Υ Πριν την 

Αναμόρφωση Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

0343 

Λοιπά έσοδα 

υπηρεσίας 

αποχέτευσης 22.999,68 22.999,68 -151,00 22.848,68 

    22.999,68 22.999,68 -151,00 22.848,68 

       

Σύνολο περιορισμού Αποθεματικού € 447.296,77   

Τελικό σύνολο Αποθεματικού μετά την αναμόρφωση : € 304.927,76 (€ 752.224,53  – € 447.296,77) 

 

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 

 

Κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων, ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος 

Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, ψήφησαν υπέρ . Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι (τακτικά μέλη ) κ.κ.  Μιχάλης 

Σελέκος και Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισαν κατά του θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. 

Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισε λευκό. 
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Ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Ανάπτυξης,  τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και 

το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10 και συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (6) 

ψήφισαν υπέρ,  (2) ψήφισαν κατά και (1) λευκό.] 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

 

Καταρτίζει το σχέδιο της  3
ης  

Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  οικον. Έτους 2020 του Δήμου  μας, όπως αναλυτικά 

παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

Υποβάλει τη κατάρτιση του σχεδίου της αναμόρφωσης του τρέχοντος έτους, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  28-05-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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