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          ΑΔΑ: ΩΩΩΤΩΗ3-ΘΨΧ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρ. πρωτ.: 13587/30-7-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  6ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 103 

 
 ΘΕΜΑ:  Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2020. 

Σήμερα την 29η του μήνα  Ιουλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  20:00,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 13247/24-07-2020 προσκλήσεως του 

Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-07-2020, στον κ. 

Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  η οποία 

πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, 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  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 

παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι οκτώ  (28) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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 Απών 30. Ε. Τοκατλίδη Απούσα 

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 

Απούσα 

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

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

Απών 

 

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

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  

1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος 

ως κατεπείγον: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος με τίτλο: «Να Καταργηθεί ο Νόμος που Απαγορεύει τις 

Συγκεντρώσεις και τις Διαδηλώσεις» της δημοτικής παράταξης (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση). Το Δημοτικό 

Συμβούλιο – ομόφωνα  εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων 

θεμάτων της ημερησίας  διάταξης) ως 12
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε 

Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

2.Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Λ. Παπαδάκος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1
ου

 θέματος της ημερήσιας 

διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6
ου

 θέματος της Η.Δ.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. 

Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και  Π. Μοσχονάς, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 12
ου

 (πλέον) θέματος 

της ημερήσιας διάταξης.  

 
Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  8

ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, 

την αριθμ. 106/2020  (ΑΔΑ: 9Η5ΠΩΗ3-ΚΓΑ) Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  1155
ηηςς

//22002200  ΤΤαακκττιικκήήςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ::110066      

  

ΘΘέέμμαα::      ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ππεερρίί  κκααττάάρρττιισσηηςς    44
ηηςς

  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  οοιικκοονν..  ΈΈττοουυςς    22002200..  

  

        ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2299
ηη
    ττοουυ  μμήήνναα    ΙΙοουυλλίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤεεττάάρρττηη    κκααιι    ώώρραα    1199::3300,,  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  

τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή    ΕΕππιιττρροοππήή,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ..::    1133224466//2244--0077--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  ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  

ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  

δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  

ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  

εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  κκααιι  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  

ππεερριιφφεερρεειιώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  κκααιι  

δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

  

ΑΑφφοούύ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  ββρρέέθθηηκκαανν  ππααρρόόνντταα    έέξξιι  

((66))    ήήττοοιι::  

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

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

33..  ΕΕλλέέννηη  ΜΜππέέλλαα    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))      

44..  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))    

55..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΤΤσσααττσσααρρώώννηηςς  ((ααννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

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

  

  

ΑΑππόόννττεεςς::        κκ..  κκ  ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))--ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέκκοοςς      ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  --  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς  

((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))    --    ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς      ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..  

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς    ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό    ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  

σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς..  
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ΜΜεεττααββοολλέέςς::    

--  ΠΠρριινν  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  11
οουυ

  θθέέμμααττοοςς    ττηηςς  τταακκττιικκήήςς    σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  οο    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  

δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  εεξξήήςς  θθέέμμααττοοςς    ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονν::  11..  ΈΈγγκκρριισσηη  σσύύννααψψηηςς  κκααιι  όόρρωωνν  σσχχεεδδίίοουυ  ττηηςς  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ––  

ΠΠααρράάτταασσηηςς  ττηηςς  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιικκήήςς  ΣΣύύμμββαασσηηςς  ««ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΑΑΡΡΩΩΝΝ..  

ΗΗ  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  --  οομμόόφφωωνναα  ––  εεγγκκρρίίννεειι  ((  γγιιαα  ττηηνν  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ))  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  

ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι  ττηη  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυ  ωωςς  11
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    ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμαα,,  ωωςς  

11
οο
    θθέέμμαα  ΗΗΔΔ  κκααιι    ττοο    11

οο
  ,,  22

οο
  &&    33

οο
  θθέέμμαα    ττηηςς    ΗΗΔΔ    σσεε  22

οο
  ,,  33

οο
  &&,,  44

οο
  θθέέμμαα    ΗΗΔΔ    ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ  κκ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  ΓΓ..,,  εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς    ττοο    33
οο  

  ((ππλλέέοονν))    θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,    έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττωωνν  

μμεελλώώνν  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ..  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ααννααφφέέρρεειι::  

  

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  
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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))..  

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..,,ΥΥ..ΑΑ..  κκααιι  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ππεερρίί  λλήήψψηηςς  μμέέττρρωωνν  κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ζζηηττηημμάάττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  

εεξξάάππλλωωσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  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..  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  

ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

  

0000..66333311..00000088  

ΛΛοοιιπποοίί  φφόόρροοιι  κκααιι  ττέέλληη  ααππόό  

κκεεφφάάλλααιιοο  111155..000000,,0000  --2222..000000,,0000  9933..000000,,0000  
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1155..66114422..00000011  

ΑΑπποολλυυμμάάννσσεειιςς  ΣΣχχοολλιικκώώνν  

κκττιιρρίίωωνν  33..000000,,0000  --22..775500,,0000  225500,,0000  

  

1155..66226655..00000011  

ΑΑννααγγόόμμωωσσηη  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρωωνν  

ΣΣχχοολλεείίωωνν  &&  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  κκττιιρρίίωωνν  44..000000,,0000  --33..775500,,0000  225500,,0000  

  

1155..66226655..00000022  

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  &&  εεππιισσκκεευυήή  

φφωωττοοττυυππιικκώώνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  22..000000,,0000  --11..000000,,0000  11..000000,,0000  

  

1155..66663344..00000022  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  εειιδδιικκοούύ  

ααπποολλυυμμααννττιικκοούύ  66..000000,,0000  --55..550000,,0000  550000,,0000  

  

2200..66224444..00000011  

ΧΧρρηημμααττοοδδοοττιικκήή  μμίίσσθθωωσσηη  δδύύοο  

οοχχηημμάάττωωνν  44ΧΧ44  ((ppiicckk--uupp))  γγιιαα  

ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  

ππααννδδηημμίίααςς  ccoovviidd--1199  2211..008800,,0000  --2211..000000,,0000  8800,,0000  

  

2200..66226633..00000077  

ΔΔααππάάννεεςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς  

σσυυννττήήρρηησσηηςς  ((sseerrvviiccee  εεγγγγύύηησσηηςς  

κκααλλήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς))  ννέέοουυ  σσττόόλλοουυ  

οοχχηημμάάττωωνν  1144..880000,,0000  --33..550000,,0000  1111..330000,,0000  

  

2200..77113322..00001144  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ααπποορρ//φφόόρρωωνν  &&  

λλοοιιππώώνν  οοχχηημμάάττωωνν  ααπποοκκοομμιιδδήήςς  

&&  μμεεττααφφοορράάςς  ααπποορρ//ττωωνν  &&  

αανναακκυυκκ//μμωωνν  

υυλλιικκώώνν((ΣΣυυγγχχρρηημμ..ΦΦΙΙΛΛΟΟΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  

ΙΙΙΙ--6622..77113322..00000011))  6611..332200,,0000  --77..550000,,0000  5533..882200,,0000  

  

3300..77113311..00001100  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  εεξξααεερριισσττήήρρωωνν  γγιιαα  

κκττίίρριιαα  22..000000,,0000  --22..000000,,0000  00,,0000  

  

3300..77113355..00000011  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  υυλλιικκοούύ  ττααππήήττωωνν  

γγηηππέέδδωωνν  μμππάάσσκκεεττ  σσεε  σσχχοολλεείίαα  

κκααιι  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  22..000000,,0000  --22..000000,,0000  00,,0000  

  

3300..77332233..00000022  ΚΚαατταασσκκεευυήή  έέρργγωωνν  οοδδοοπποοιιϊϊααςς  1111..888811,,7711  --22..000000,,0000  99..888811,,7711  

  

3300..77333366..00000033  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ρρεεμμάάττωωνν  11..000000,,0000  --11..000000,,0000  00,,0000  
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3300..77333366..00000055  

ΕΕππιισσκκεευυήή  κκααιι  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  φφρρεεααττίίωωνν  κκααιι  

ααγγωωγγώώνν  οομμββρρίίωωνν  88..000000,,0000  --55..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..77441133..00005566  ΕΕκκππόόννηησσηη    ττεεχχννιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  22..000000,,0000  --22..000000,,0000  00,,0000  

  

3300..77441133..00006666  

ΕΕκκππόόννηησσηη  μμεελλέέττηηςς    γγιιαα  ττηηνν  

οορριιοοθθέέττηησσηη  ρρεεμμάάττωωνν  33..000000,,0000  --22..000000,,0000  11..000000,,0000  

  

3300..77442244..00000011  

ΑΑπποοζζηημμίίωωσσηη  ΑΑ..  ΔΔάάσσοοςς  22//8877  ΠΠΕΕ  

κκααιι  εεππιικκεείίμμεενναα  33..000000,,0000  --22..000000,,0000  11..000000,,0000  

          226600..008811,,7711  --8855..000000,,0000  117755..008811,,7711  

  

                                                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                                        ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ    

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεννιισσχχυυθθοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

  

00444411..00000011  

ΤΤέέλλοοςς  αακκίίννηηττηηςς  

ππεερριιοουυσσίίααςς--

κκααττααννοομμήή  1155%%    

((ππααρρ..1199  άάρρθθρροο  2244ΝΝ  

22113300//9933  ααπποοφφ..  

ΥΥΠΠΕΕΣΣΔΔΑΑ  

4444445500//1177--1122--

22001155))))  00,,0000  5500,,0000  5500,,0000  

  

11551199..00000011  

ΛΛοοιιππάά  ππρρόόσσττιιμμαα  

κκααιι  χχρρηημμααττιικκέέςς  

πποοιιννέέςς  

εεππιιββααλλλλόόμμεεννεεςς  

ββάάσσεειι  εειιδδιικκώώνν  

δδιιααττάάξξεεωωνν  11..555500,,0000  44..000000,,0000  55..555500,,0000  

  44112244..00000088  ΤΤΕΕΑΑΔΔΥΥ--ΤΤΑΑΔΔΚΚΥΥ  550000,,0000  550000,,0000  11..000000,,0000  

  

44112244..00000099  

ΤΤΑΑΔΔΚΚΥΥ--ΤΤΠΠΔΔΥΥ  

00,,55%%  110000,,0000  550000,,0000  660000,,0000  

          22..115500,,0000  55..005500,,0000  77..220000,,0000  

  

              

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω  ττοο  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό  εεννιισσχχύύεεττααιι  κκααττάά  €€  9900..005500,,0000  

ΣΣύύννοολλοο  ααπποοθθεεμμααττιικκοούύ  €€  338844..995566,,5511  ((ααρρχχιικκόό    €€  229944..990066,,5511  ++  €€  9900..005500,,0000))    

  

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..  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  
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0000..66443311  

ΈΈξξοοδδαα  

εεννηημμέέρρωωσσηηςς  &&  

ππρροοββοολλήήςς  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  00,,0000  11..000000,,0000  11..000000,,0000  

  

1100..77113355..00000077  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

σσυυσσττηημμάάττωωνν  

σσκκίίαασσηηςς  γγιιαα  τταα  

δδηημμοοττιικκάά  κκττίίρριιαα  00,,0000  55..000000,,0000  55..000000,,0000  

  

1155..66114422..00000066  

ΚΚααττάάρρττιισσηη  

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  

""ΛΛΑΑΕΕΚΚ""  00,,0000  11..000000,,0000  11..000000,,0000  

  

1155..66226644  

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  

εεππιισσκκεευυήή  λλοοιιππώώνν  

μμηηχχααννηημμάάττωωνν  00,,0000  88..000000,,0000  88..000000,,0000  

  

1155..66226655..00000033  

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  

εεππιισσκκεευυήή  

κκλλιιμμααττιισσττιικκώώνν  

σσωωμμάάττωωνν  00,,0000  22..000000,,0000  22..000000,,0000  

  

1155..66226655..00000044  

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  

εεππιισσκκεευυήή  

ηηλλεεκκττρριικκώώνν  

σσυυσσκκεευυώώνν  

ππααιιδδιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  

κκααιι  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

1155..66441144  

ΜΜεεττααφφοορρέέςς  εενν  

γγέέννεειι  00,,0000  660000,,0000  660000,,0000  

  

1155..66447711  

ΈΈξξοοδδαα  

πποολλιιττιισσττιικκώώνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  00,,0000  22..775500,,0000  22..775500,,0000  

  

1155..66447722  

ΈΈξξοοδδαα  ααθθλληηττιικκώώνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  00,,0000  22..775500,,0000  22..775500,,0000  

  

1155..77113355..00002266  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

σσυυμμββααττιικκώώνν  &&  

ηηλλεεκκττρριικκώώνν  

πποοδδηηλλάάττωωνν  00,,0000  22..000000,,0000  22..000000,,0000  

  

2200..66664411..00001111  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

λλιιππααννττιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

κκίίννηησσηη  

μμεεττααφφοορριικκώώνν  

μμέέσσωωνν  ((οοχχηημμάάττωωνν  

&&  ΜΜ..ΕΕ..))  00,,0000  2244..550000,,0000  2244..550000,,0000  

  2200..88226611  ΛΛοοιιππέέςς  εεππιισσττρροοφφέέςς  00,,0000  550000,,0000  550000,,0000  

  

3300..66114422..00003399  

ΠΠααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσίίααςς  

γγιιαα  ττηη  

δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  

ππρροοττάάσσεεωωνν  &&  

εεππιιλλοογγώώνν  

ββιιοοκκλλιιμμααττιικκήήςς  

ααννααββάάθθμμιισσηηςς  

ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  &&  

ππλλααττεειιώώνν  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  00,,0000  1188..000000,,0000  1188..000000,,0000  
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3300..66666622..00000022  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  

υυλλιικκώώνν  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00000033  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

αασσφφααλλττιικκοούύ  

υυλλιικκοούύ  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00000044  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

χχρρωωμμάάττωωνν  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00000088  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

σσιιδδήήρροουυ  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00000099  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

ξξυυλλεείίααςς  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00001111  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν  

γγιιαα  εεππιισσκκεευυέέςς  

υυδδρρααυυλλιικκώώνν    

εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00002200  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

σσχχααρρώώνν  φφρρεεααττίίωωνν  

οομμββρρίίωωνν  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

3300..66666622..00002233  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

ππλλαακκώώνν  

ππεεζζοοδδρροομμίίοουυ  00,,0000  33..000000,,0000  33..000000,,0000  

  3355..66116622..00000011  ΛΛοοιιππάά  ππααρράάββοολλαα  00,,0000  550000,,0000  550000,,0000  

  

7700..66667733  

ΑΑννττααλλλλαακκττιικκάά  

εεππίίππλλωωνν  κκααιι  

σσκκεευυώώνν  κκααιι  λλοοιιπποούύ  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ  00,,0000  11..330000,,0000  11..330000,,0000  

          00,,0000  9966..990000,,0000  9966..990000,,0000  

  

              

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεννιισσχχυυθθοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

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

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  

  

0000..66111111  

ΑΑμμοοιιββέέςς  ννοομμιικκώώνν  

κκααιι  

σσυυμμββοολλααιιοογγρράάφφωωνν  55..000000,,0000  55..000000,,0000  1100..000000,,0000  

  

0000..66551133  

ΤΤόόκκοοιι  εεκκ  λλοοιιππώώνν  

χχρρεεώώνν  1100..000000,,0000  22..550000,,0000  1122..550000,,0000  

  

0000..66551155  

ΑΑμμοοιιββέέςς  κκααιι  

ππρροομμήήθθεειιεεςς  

ττρρααππεεζζώώνν  1100..112299,,4488  22..000000,,0000  1122..112299,,4488  

  0000..88222244..00000088  ΤΤΕΕΑΑΔΔΥΥ  --  ΤΤΑΑΔΔΚΚΥΥ  550000,,0000  550000,,0000  11..000000,,0000  

  

0000..88222244..00000099  

ΤΤΑΑΔΔΚΚΥΥ  --  ΤΤΠΠΔΔΥΥ  

00,,55%%  110000,,0000  550000,,0000  660000,,0000  

  

1100..66114422..00000099  

ΑΑπποολλυυμμάάννσσεειιςς  

ΔΔηημμοοττιικκώώνν  κκττιιρρίίωωνν  550000,,0000  22..000000,,0000  22..550000,,0000  

  

1100..66446622  

ΔΔηημμοοσσίίεευυσσηη  

ππρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  11..775500,,0000  22..000000,,0000  33..775500,,0000  

  

1100..66446633  

ΈΈξξοοδδαα  λλοοιιππώώνν  

δδηημμοοσσιιεεύύσσεεωωνν  11..000000,,0000  22..000000,,0000  33..000000,,0000  
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1100..66661111  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ββιιββλλίίωωνν  

κκλλππ  11..000000,,0000  11..000000,,0000  22..000000,,0000  

  

1100..66661144  

ΛΛοοιιππέέςς  ππρροομμήήθθεειιεεςς  

εειιδδώώνν  γγρρααφφεείίοουυ  22..000000,,0000  11..000000,,0000  33..000000,,0000  

  

1100..66661155  

ΕΕκκττυυππώώσσεειιςς,,  

εεκκδδόόσσεειιςς,,  

ββιιββλλιιοοδδεεττήήσσεειιςς  66..000000,,0000  33..000000,,0000  99..000000,,0000  

  

1100..66667733  

ΑΑννττααλλλλαακκττιικκάά  

εεππίίππλλωωνν  κκααιι  σσκκεευυώώνν  

κκααιι  λλοοιιπποούύ  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ  11..660000,,0000  11..000000,,0000  22..660000,,0000  

  

1155..66001122  

ΑΑπποοζζηημμίίωωσσηη  

υυππεερρωωρριιαακκήήςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  

εεξξααιιρρέέσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  

κκααιι  ννυυκκττεερριιννέέςς  ώώρρεεςς  

κκααιι  λλοοιιππέέςς  

ππρρόόσσθθεεττεεςς  ααμμοοιιββέέςς  11..331177,,6655  11..550000,,0000  22..881177,,6655  

  

1155..66002222  

ΑΑπποοζζηημμίίωωσσηη  

υυππεερρωωρριιαακκήήςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  

εεξξααιιρρέέσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  

κκααιι  ννυυκκττεερριιννέέςς  ώώρρεεςς  

κκααιι  λλοοιιππέέςς  

ππρρόόσσθθεεττεεςς  ααμμοοιιββέέςς  11..331177,,6644  11..550000,,0000  22..881177,,6644  

  

1155..66227711..00000011  

ΔΔααππάάννεεςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  

ππααιιδδιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  

κκααιι  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  66..000000,,0000  11..550000,,0000  77..550000,,0000  

  

1155..77113333..00000044  

ΠΠρροομμήήθθεειιαα  

ηηλλεεκκττρριικκώώνν  

σσυυσσκκεευυώώνν  550000,,0000  22..000000,,0000  22..550000,,0000  

  

2200..66223322  

ΜΜιισσθθώώμμαατταα  κκττιιρρίίωωνν  

--  ΤΤεεχχννιικκώώνν  έέρργγωωνν  

αακκιιννήήττωωνν  77..880000,,0000  44..000000,,0000  1111..880000,,0000  

  

2200..66666622..00000011  

ΥΥλλιικκάά  σσυυννττήήρρηησσηηςς  

κκααιι  εεππιισσκκεευυήήςς  

λλοοιιππώώνν  

εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  44..000000,,0000  33..000000,,0000  77..000000,,0000  

          6600..551144,,7777  3366..000000,,0000  9966..551144,,7777  

  

              

                                                                                                                        ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ    

ΟΟιι  ππιισσττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιοορριισσττοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

ΠΠ//ΥΥ  ΠΠρριινν  ττηηνν  

ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  ΑΑννααμμόόρρφφωωσσηη  

ΤΤεελλιικκήή  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  
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11551122..00000011  

ΠΠρρόόσσττιιμμαα  ττοουυ  

ΚΚΟΟΚΚ,,  ττοουυ  ΝΝΔΔ  

880055//7711  κκααιι  ττοουυ  

ΑΑΝΝ  

117700//6677((άάρρθθρροο  3311  

ΝΝ  22113300//9933))  --  

ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΙΙΑΑ  118822..772277,,4477  --44..005500,,0000  117788..667777,,4477  

          118822..772277,,4477  --44..005500,,0000  117788..667777,,4477  

  

              

ΣΣύύννοολλοο  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκοούύ  €€  113366..995500,,0000  

ΤΤεελλιικκόό  σσύύννοολλοο  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκοούύ  μμεεττάά  ττηηνν  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ::  €€  224488..000066,,5511  ((€€  338844..995566,,5511    ––  €€  113366..995500,,0000))  

ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα  οο  κκ..  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκάάλλεεσσεε  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ..  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  εεππίί  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  θθέέμμααττοοςς..  ΗΗ  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  

ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη    ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ααρρθθ..  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ααυυττόό  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188,,  σσυυζζήήττηησσεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  

ττοο  θθέέμμαα..      

ΣΣεε  σσύύννοολλοο  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν  ((66))  ΜΜεελλώώνν    ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

ΚΚααττααρρττίίζζεειι  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ττηηςς    44
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..  

 

 

Εν συνεχεία  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την 106/2020 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και τις ισχύουσες διατάξεις, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης  (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι 

καταψηφίζουν το θέμα. Ακολούθως ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι 

καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης ο Δημοτικός  Σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς, δήλωσε ότι 

καταψηφίζει το θέμα.  Ακολούθως  ο Επικεφαλής της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) κ. Κ. 

Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.  

 

 

Επί παρευρισκομένων 28  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 28  ψηφισάντων (16) ψήφισαν  υπέρ και (12) ψήφισαν κατά, 

συνεπώς  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
 

Την έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020, σύμφωνα με την 106/2020   

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

 

Ως εκ τούτου το τελικό σύνολο του αποθεματικού ανέρχεται στο ύψος των € 248.006,51 (€ 384.956,51  – € 136.950,00) 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  30-07-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


