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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως : 262 

Θέμα:   Λήψη απόφασης περί κατάρτισης  9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους  2020. 

 
 

    Σήμερα την 31η  του μήνα  Δεκεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  με ώρα έναρξης στις 
15:30 και  ώρα λήξης στις 17:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 23906/24-12-2020 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. Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικό μέλος) 

 

 

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

Η  Δημοτική  Σύμβουλος κα  Άλκηστη Βίτσα (τακτικό μέλος).  

  

 

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

συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

 

ΑΔΑ: ΡΙ01ΩΗ3-ΜΤΣ



 

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 1
ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

κατόπιν της  από    31.12.2020  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 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. 
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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 

 

35.7131.0002 

Προμήθεια 

αντλιών για 

γεωτρήσεις 2.000,00 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 

 

35.7131.0003 

Προμήθεια 

εξαρτημάτων 

για 

γεωτρήσεις 

(δοχεία 

πιέσεως, 

πιεσοστάτες 

κλπ) 0,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 

     2.000,00 8.000,00 -5.500,00 2.500,00 

                                                                  

                                                      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 

 

1219.0008 

Επιχορήγηση από το 

ΥΠ.ΕΣ. για την 

''Εξόφληση 

υποχρεώσεων από 

δικαστικές 

αποφάσεις και 

διαταγές 

πληρωμής'' 0,00 41.248,48 926.538,87 967.787,35 
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0441.0001 

Τέλος ακίνητης 

περιουσίας-

κατανομή 15%  

(παρ.19 άρθρο 24Ν 

2130/93 αποφ. 

ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-

12-2015)) 0,00 50,00 66.608,39 66.658,39 

 

0441.0002 

Τέλος ακίνητης 

περιουσίας (άρθρο 

24Ν 2130/93) 

ηλεκτροδοτούμενων 

και μη ακινήτων 556.301,74 556.301,74 592,56 556.894,30 

 

0511 

Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10Ν 

1080/80) 346.939,51 432.939,51 34.755,92 467.695,43 

 

0611 

ΚΑΠ για κάλυψη 

γενικών αναγκών 

(άρθρο 25Ν 

1828/89) 4.992.580,80 4.992.580,80 327.798,85 5.320.379,65 

 

0715 

Τέλος διαφήμισης 

της κατηγορίας Δ 

του άρθρου 15 του 

ΒΔ 24/9-20/10/1958 

(άρθρο 9 Ν 

2880/2001) 0,00 0,00 102.320,00 102.320,00 

 

1211.0002 

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ 

για κάλυψη 

αναγκών 

καθαριότητας 

σχολικών μονάδων 

(δαπάνη 

μισθοδοσίας) 0,00 180.160,00 10.800,00 190.960,00 

 

1219.0013 

Ενιαίο τέλος 

λειτουργίας 

μονάδων 

προσωρινής 

φιλοξενίας 

μεταναστών (ΥΑ 

1320/20 ΦΕΚ 

407Β/11-2-2020) 0,00 571.927,50 110.728,75 682.656,25 

 

4211 

Επιστροφή 

χρημάτων από 

υπολόγους 

χρηματικών 

ενταλμάτων 

προπληρωμής 5.000,00 5.000,00 8.743,95 13.743,95 
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4219 

Επιστροφή εν γένει 

χρημάτων 20.000,00 73.000,00 846,43 73.846,43 

     5.920.822,05 6.853.208,03 1.589.733,72 8.442.941,75 

  

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 

 

1219.0018 

Επιχορήγηση 

από το ΥΠΕΣ με 

σκοπό την 

"Ενίσχυση της  

ρευστότητας 

των Δήμων 

λόγω μείωσης 

των εσόδων 

τους από την 

εμφάνιση  του 

κορονοϊου 

covid-19" 0,00 0,00 192.822,85 192.822,85 

 

1322.0034 

Χρηματοδότηση 

από το Ταμείο 

Αλληλεγγύης 

του άρθρου 196 

Ν.4662/2020 

για το έργο 

''Διαμόρφωση 

και 

ανακατασκευή 

κοινοχρήστων 

χώρων στο 

Δήμο 

Χαϊδαρίου'' 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 

     0,00 0,00 332.822,85 332.822,85 

  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αποθεματικό ενισχύεται κατά € 1.928.056,57  

Σύνολο αποθεματικού € 2.239.297,92 (αρχικό  € 311.241,35 + € 1.928.056,57 )  

 

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 

 

00.6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 229.390,60 229.390,60 

 

60.8262 

Επιστροφή χρημάτων λόγω 

ανάκλησης 

κατανομήςχρηματοδότησης 

Π.Δ.Ε. 0,00 0,00 4.277,51 4.277,51 
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64.7322.0001 

Διαμόρφωση & 

ανακατασκευή 

κοινοχρήστων χώρων στο 

Δ.Χαϊδαρίου 

(Χρηματοδότηση από 

Ταμείο Αλληλεγγύης) 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 

     0,00 0,00 373.668,11 373.668,11 

  

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 

 

00.6222.0001 

Τηλεφωνικά, 

τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 55.000,00 68.470,00 5.000,00 73.470,00 

 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα 

και έξοδα 

εκτέλεσης 

δικαστικών 

αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών 

πράξεων 116.933,62 238.018,74 669.734,13 907.752,87 

 

00.6513 

Τόκοι εκ λοιπών 

χρεών 5.000,00 12.500,00 22.035,18 34.535,18 

 

10.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής 

εργασίας και για 

εξαιρέσιμες 

ημέρες και 

νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 

πρόσθετες 

αμοιβές 2.000,00 7.000,00 2.000,00 9.000,00 

 

15.6271.0001 

Δαπάνες 

ύδρευσης 

παιδικών 

σταθμών και 

ΚΑΠΗ 6.000,00 7.500,00 2.100,00 9.600,00 

 

35.6213 

Ύδρευση 

παραγωγικής 

διαδικασίας 90.000,00 90.000,00 22.000,00 112.000,00 

 

35.6012 

Αποζημίωση 

υπερωριακής 

εργασίας και για 

εξαιρέσιμες 

ημέρες και 

νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 

πρόσθετες 

αμοιβές 2.000,00 13.600,00 4.000,00 17.600,00 
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35.6022 

Αποζημίωση 

υπερωριακής 

εργασίας και για 

εξαιρέσιμες 

ημέρες και 

νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 

πρόσθετες 

αμοιβές 400,00 3.700,00 1.500,00 5.200,00 

 

15.6041 

Τακτικές 

αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά 

τακτικά 

επιδόματα) 27.886,00 299.597,70 8.550,00 308.147,70 

 

15.6054.0001 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

έκτακτου 

προσωπικού 

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) 10.854,00 82.202,68 2.250,00 84.452,68 

     316.073,62 822.589,12 739.169,31 1.561.758,43 

                                                             

                                                           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 

 

0111 

Μισθώματα 

από αστικά 

ακίνητα 

(άρθρο 192 

KΔΚ). 331.203,48 255.465,51 -100.000,00 155.465,51 

 

0434 

Λοιπά έσοδα 

από την 

εκμετάλλευση 

έργων και την 

παροχή 

υπηρεσιών 291.590,31 291.590,31 -204.276,87 87.313,44 

     622.793,79 547.055,82 -304.276,87 242.778,95 

  

Σύνολο περιορισμού Αποθεματικού € 1.417.114,29 

Τελικό σύνολο Αποθεματικού μετά την αναμόρφωση : € 822.183,63  (€ 2.239.297,92  – € 1.417.114,29) 

 

    Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: την  από  31.12.2020  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 ως σήμερα  ισχύει. 

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

οποία έχει ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ 

Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. 

    Οι Δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) κ.κ. Μ.Σελέκος και Α.Θεοφίλης ψήφισαν κατά.  
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Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (2) κατά] η Οικονομική 

Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 

Καταρτίζει το σχέδιο της  9
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  04-01-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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