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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 128 

 
 ΘΕΜΑ:    Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2020. 

Σήμερα την 21η  του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-10-2020, 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)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  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 νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

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

παρόντα  τριάντα (32) 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  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 Απών 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 διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής θέματος 

ως κατεπείγον  1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4

ου
  

θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

ψήφιση του 5
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, την  

αριθ. 165/2020 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής  για τη λήψη σχετικής απόφασης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2020 Τακτικής -δια  περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως : 165 

 

Θέμα:  Λήψη απόφασης περί κατάρτισης  7
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους  2020. 
 
Σήμερα την 20η  του μήνα  Οκτωβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης στις 13:00 και  
ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.: 19180/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  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» β)  την 

ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 

της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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»] 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. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) 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. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη- δια περιφοράς- συνεδρίαση:   

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)   

 

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

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  
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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 των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας 

Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 2) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων. 

 

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 17
ο
 & 18

ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης -ομόφωνα-θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ως 1

ο
 

θέμα.- Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 4
ο
 σε 1

ο
, 

το 1
ο
 σε 2

ο
, το 2

ο
 σε 3

ο
 & το 3

ο
 σε 4

ο
.  

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε- δια περιφοράς- τα μέλη για το 2
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, κατόπιν  της εισήγησης της  Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης,  προτείνοντας την έγκρισή της, 

όπως παρακάτω: 

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 
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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 

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   

 
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 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 116.933,62 391.933,62 -153.914,88 238.018,74 

15.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.100,00 2.817,65 -651,85 2.165,80 
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15.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.917.819,93 1.863.523,23 -7.686,72 1.855.836,51 

15.6471 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 0,00 2.750,00 -2.750,00 0,00 

15.6472 

Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων 0,00 2.750,00 -500,00 2.250,00 

15.7134.0004 

Προμήθεια Η/Υ και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 500,00 500,00 -250,00 250,00 

15.7135.0025 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

συστήματος πυρασφάλειας στο 

2ο βρεφονηπιακό σταθμό 0,00 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 200.955,78 302.307,14 -3.000,00 299.307,14 

20.6142.0020 

Υποστήριξη έκδοσης 

Πιστοποιητικών 

εγκαταστάσεων για Δημοτικά 

κτίρια (Πρωτόκολλα Ελέγχου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

,Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας) 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 

20.6263.0007 

Δαπάνες υποχρεωτικής 

συντήρησης (service εγγύησης 

καλής λειτουργίας) νέου στόλου 

οχημάτων 14.800,00 11.300,00 -8.000,00 3.300,00 

20.6264.0004 

Δαπάνες υποχρεωτικής 

συντήρησης (service εγγύησης 

καλής λειτουργίας) νεόυ στόλου 

ΜΕ 10.000,00 10.000,00 -3.315,38 6.684,62 

20.7132.0014 

Προμήθεια απορ/φόρων & 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής 

& μεταφοράς απορ/των & 

ανακυκ/μων 

υλικών(Συγχρημ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ-62.7132.0001) 0,00 53.820,00 -20.000,00 33.820,00 

20.7135.0021 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού 

και φωτιστικών LED σε 

δρόμους,πλατείες,πεζοδρόμια 

της περιοχής  Αγίας 

Γρηγοούσας για την 

εξοικονόμηση ενέργειας (ΟΠΣ 

5050594) 0,00 250.000,00 -250.000,00 0,00 

30.6011 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 389.476,19 389.476,19 -6.100,00 383.376,19 

30.6051.0010 

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 76.649,21 76.649,21 -800,00 75.849,21 
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30.6142.0038 

Εργασίες για τη διασφάλιση 

ασφαλούς πρόσβασης σε 

σχολεία 0,00 24.000,00 -10.000,00 14.000,00 

30.6262.0006 

Συντήρηση συστήματος 

κλιματισμού Δημαρχείου 0,00 18.000,00 -16.000,00 2.000,00 

30.6262.0025 

Συντηρήσεις και επισκευές 

συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας κτιρίων και 

εγκαταστάσεων του Δήμου 600,00 15.600,00 -14.000,00 1.600,00 

30.7135.0006 

Προμήθεια λεβητών και 

παρελκομένων εξαρτημάτων 

για τα λεβητοστάσια σχολικών 

μονάδων και δημοτικών κτιρίων 2.500,00 2.500,00 -2.000,00 500,00 

30.7323.0002 Κατασκευή έργων οδοποιϊας 63.181,71 9.881,71 -2.000,00 7.881,71 

61.7331.0002 

Ανακατασκευή Γ' ΚΑΠΗ στην 

πλατεία Σινασσού ΟΠΣ 

5037952 (Χρηματοδότηση 

ΠΕΠ) 410.000,00 410.000,00 -410.000,00 0,00 

    3.214.516,44 3.857.808,75 -925.968,83 2.931.839,92 

 

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 

0511 

Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10Ν 

1080/80) 346.939,51 346.939,51 86.000,00 432.939,51 

1211.0002 

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για 

κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών 

μονάδων (δαπάνη 

μισθοδοσίας) 0,00 176.439,60 3.720,40 180.160,00 

4219 

Επιστροφή εν γένει 

χρημάτων 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

    366.939,51 543.379,11 109.720,40 653.099,51 

 

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 

1321.0056 

Χρηματοδότηση από 

ΠΕΠ για το έργο: 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

σε σχολικά κτίρια του 

Δήμου Χαϊδαρίου 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 

1322.0031 

Επιχορήγηση από το 

πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  για : 

Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας 0,00 0,00 192.200,00 192.200,00 
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σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Χαϊδαρίου 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1322.0032 

Επιχορήγηση από το 

πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  για το 

έργο : Κατασκευή 

ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την 

πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0,00 125.860,00 125.860,00 

1329.0007 

Επιχορήγηση από 

Περιφέρεια Αττικής για 

το έργο :Αντικατάσταση 

δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

Λεωφ. Σχιστού - 

Κορυδαλλού 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1329.0008 

Επιχορήγηση από το 

Πράσινο Ταμείο για το 

έργο : Βιοκλιματικός 

Σχεδιασμός πλατείας 

Ηρώων Πολυτεχενίου 

και πεζοδρόμων Ηρώων 

Πολυτεχενείου και 

Αφροδίτης 0,00 0,00 477.934,00 477.934,00 

    0,00 0,00 1.895.994,00 1.895.994,00 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αποθεματικό ενισχύεται κατά 2.931.683,23 

Σύνολο αποθεματικού € 3.242.939,74 (αρχικό  € 311.256,51 + € 2.931.683,23)  
 

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 

00.6495.0006 

Δαπάνες διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

15.6042 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 139,60 139,60 
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15.6162.0005 

Απόδοση  Κρατήσεων 

στις απόδοχες για 

απαίτηση εργολαβικών 

δίκης 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

15.6265.0006 

Συντήρηση και 

επισκευή ηχητικών 

συστημάτων - 

εγκαταστάσεων 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

15.6632.0003 

Προμήθεια  εξοπλισμού 

διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων (περιλαίμια , 

κλουβιά κλπ) 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

15.8261 Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 500,00 500,00 

20.6142.0021 

Εργασία τοποθέτησης 

εορταστικού στολισμού 

για πλατείες και 

κοινόχρηστους χώρους 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 

30.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 

30.6054 

Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 700,00 700,00 

30.6142.0040 

Παροχή εργασίας για 

την υποστήριξη της 

τεχνικής υπηρεσίας για 

την ωρίμανση του έργου 

ομβρίων στην περιοχή 

της Αφαίας 

Σκαραμαγκά 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

30.7111.0032 

Απαλλοτρίωση λόγω 

ρυμοτομίας για την 

υπ.΄αριθμ. 0831 

ιδιοκτησία που 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 

416 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

30.7322.0026 

Βιοκλιματικός 

Σχεδιασμός πλατείας 

Ηρώων Πολυτεχενίου 

και πεζοδρόμων Ηρώων 

Πολυτεχενείου και 

Αφροδίτης  (ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ) 0,00 0,00 477.934,00 477.934,00 

30.7335.0003 

Αντικατάσταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

Λεωφ. Σχιστού - 

Κορυδαλλού 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

60.7132.0001 

Προμήθεια οχημάτων 

για τις ανάγκες του Γ 

ΚΑΠΗ (Υποέργο 2, 0,00 0,00 87.560,00 87.560,00 
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κωδ.  Ο.Π.Σ. 5037953) 

ΠΕΠ 

60.7331.0001 

Ανακατασκευή Γ 

ΚΑΠΗ στην πλατεία 

Σιννασσού (Υποέργο 1, 

κωδ. Ο.Π.Σ. 5037953) 

ΠΕΠ 0,00 0,00 322.440,00 322.440,00 

62.7135.0001 

Προμήθεια και 

τοποθέτηση νέων ιστών 

ηλεκτροφωτισμού και 

φωτιστικών LED  σε 

δρόμους , πλατείες, 

πεζοδρόμια της 

περιοχής Αγίας 

Γργογορούσα γι ατην 

εξοικονόμηση ενέργειας 

(ΠΕΠ) 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

64.7311.0001 

Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0,00 125.860,00 125.860,00 

64.7331.0002 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

σε σχολικά κτίρια του 

Δήμου Χαϊδαρίου 

(ΠΕΠ) 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 

64.7413.0001 

Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας 

σε σχολικές μονάδες 

του Δήμου Χαϊδαρίου 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0,00 192.200,00 192.200,00 

    0,00 0,00 2.619.933,60 2.619.933,60 

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 

00.6111 

Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων 3.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 

00.6222.0001 

Τηλεφωνικά, 

τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 55.000,00 60.470,00 8.000,00 68.470,00 

00.6495.0005 

Δαπάνες διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς προ της 

εισαγωγής τους στο 

ΔΙΚΕΠΑΖ (Ν.3170/2003) 1.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 
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00.6738.0001 

Δαπάνες ετήσιου  

προγρ/τος δράσης 

κοινωφελούς 

επιχείρησης 300.000,00 300.000,00 250.000,00 550.000,00 

10.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 

10.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 650,00 1.650,00 2.000,00 3.650,00 

10.6615 

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 

βιβλιοδετήσεις 5.000,00 9.000,00 5.000,00 14.000,00 

10.7134.0001 

Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα 500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

15.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 1.100,00 2.817,64 1.017,20 3.834,84 

15.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 27.886,00 291.477,70 8.120,00 299.597,70 

15.6054.0001 

Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού 

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) 10.854,00 78.915,56 3.287,12 82.202,68 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 1.169.968,51 1.140.591,85 500,00 1.141.091,85 

20.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 85.000,00 85.000,00 5.500,00 90.500,00 

20.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 425.249,24 433.249,24 2.500,00 435.749,24 
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20.6042 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

20.6721.0001 

Εισφορά υπέρ ειδικού 

διαβαθμικού συνδέσμου 901.470,00 1.104.958,75 57.930,52 1.162.889,27 

20.7135.0011 

Προμήθεια αστικού 

εξοπλισμού (παγκάκια  

αποτρεπτικά παράνομης 

στάθμευσης κλπ) 0,00 8.000,00 12.000,00 20.000,00 

30.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 3.300,00 6.300,00 19.000,00 25.300,00 

30.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 39.606,61 39.606,61 3.000,00 42.606,61 

30.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 400,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 

30.6052.0010 

Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 8.660,17 9.160,17 600,00 9.760,17 

30.6262.0026 

Συντήρηση & επισκευή 

καυστήρων και 

συστημάτων θέρμανσης 

σχολείων & δημοτικών 

κτιρίων 4.630,40 4.630,40 2.000,00 6.630,40 

30.7135.0020 

Προμήθεια και 

τοποθέτηση πινακίδων 

οδοσήμανσης 3.000,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00 

35.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 11.000,00 2.600,00 13.600,00 

35.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 400,00 2.400,00 1.300,00 3.700,00 
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35.6142.0001 

Ειδική εργασία για το 

κλάδεμα υψηλών και 

επικίνδυνων δένδρων 0,00 1.000,00 5.000,00 6.000,00 

35.6142.0011 

Παροχή κτηνιατρικών 

υπηρεσιών από ιδιώτες 

κτηνιάτρους για τα 

αδέσποτα ζώα 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

35.6662.0002 

Προμήθεια υλικών 

συντήρησης λοιπ.εγκ. 

Αρδευτικό υλικά 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

35.6662.0003 

Προμήθεια υλικών 

συντήρ. λοιπών 

εγκαταστασεων - 

υδραυλικά υλικά 0,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00 

35.6672 

Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων 0,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

35.6692.0002 

Προμήθεια  φυτών, 

δενδρυλλίων 0,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

35.6693.0001 

Προμήθεια 

φυτοφαρμάκων 0,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

35.7131.0005 

Προμήθεια λοιπών 

μηχανημάτων 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

    3.066.674,93 3.652.727,92 448.354,84 4.101.082,76 

 
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 

1512.0001 

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του 

ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 

170/67(άρθρο 31 Ν 

2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 182.727,47 166.327,47 -86.000,00 80.327,47 

    182.727,47 166.327,47 -86.000,00 80.327,47 

 

Σύνολο περιορισμού Αποθεματικού € 3.154.288,44 

 
Τελικό σύνολο Αποθεματικού μετά την αναμόρφωση : € 88.651,30 (€ 3.242.939,74  – € 3.154.288,44) 
    Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της  Δ/νσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών & Ανάπτυξης,  τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 40 

του  Ν. 4735/2020 και ισχύει.  

 

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

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη 

Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα,  & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν 

υπέρ του θέματος.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε κατά  

    Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ,  (1) κατά ] 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

 

Καταρτίζει το σχέδιο της  7ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  οικον. Έτους 2020  του Δήμου  μας και το 

υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση,  όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης. 
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Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την αριθ. 165/2020  απόφαση της Ο.Ε., την 

299/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του 

Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2020, η οποία επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ΄αριθμ:.   

137874/349216/ 07-02-2020 , συζήτησε 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 οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση)  κ. κ. Ε. Τοκατλίδη Ι. 

Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν  το θέμα. Τέλος  ο Επικεφαλής της Παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική 

Κίνηση) κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζουν  το θέμα. 

 

Επί των συμμετεχόντων (32) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (32) ψηφισάντων,(18) ψήφισαν Υπέρ και (14) ψήφισαν 

κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  πλειοψηφία  
 

Την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ.: 165/2020   

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

 

Ως εκ τούτου το τελικό σύνολο του αποθεματικού ανέρχεται στο ύψος των : € 88.651,30 (€ 3.242.939,74  – € 

3.154.288,44) 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  23-10-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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