
                                                                                                                 

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 4/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 46/2020   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Α. Eισήγηση για τη διάθεση χρημάτων για προμήθεια υλικών και υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση 
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19.   
Β. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2020 για μέτρα αντιμετώπισης 
συνεπειών εμφάνισης COVID-19  -  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
     Στο Δήμο Πεντέλης σήμερα  24  Μαρτίου  2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  09.00΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  
η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5568/20-3-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με 
το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε   δια  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10  της από 
11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) και το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) 
συνολικά τακτικά μέλη,  ήτοι:       

     Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
     Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την από 20-3-2020 εισήγηση  που  υπογράφεται από την ίδια και  έχει ως εξής:  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3α, της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19», (ΦΕΚ 55/11.3.2020, τευχ. Α), οι Δήμοι μπορούν να προσφεύγουν στη 
διαδικασία της περ. γ, της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412, «για προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, συναφών με 
την αντιμετώπιση της κατεπειγούσης και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19». 

Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Κυβέρνησης 
αναλυτικότερα η πρόληψη διάδοσης του ιού βασίζεται κυρίως: 

α) στην επίτευξη όσο το δυνατό καλύτερων συνθηκών καθαριότητας  και υγιεινής στα δημοτικά και δημόσια κτήρια 
και στους δημόσιους  χώρους. 

β) στην αποφυγή μετακινήσεων γενικά και ειδικά στις δημόσιες υπηρεσίες. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι στην οικονομική επιτροπή, στα πλαίσια των λήψης των πρώτων άμεσων 

μέτρων από το Δήμο για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας, να προχωρήσει σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παρ.3  του άρθρου 10, της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του COVID-19» και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11.3.2020, τεύχ. Α) άμεσα 
στις ακόλουθες αναθέσεις: 

1. Για καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου από 1/4/2020, για 2 + 2 μήνες 

μέχρι 31/7/2020, ανάλογα με τη λειτουργία αυτών. Ο Δήμος οφείλει να απολυμάνει καθημερινά το Δημοτικό 

Κατάστημα και το ΚΕΠ, που βρίσκονται ήδη σε καθημερινή λειτουργία και θα συνεχίσουν να λειτουργούν και οφείλει 

να είναι έτοιμος με τη σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης, να απολυμαίνει καθημερινά τα κτήρια που θα τίθενται 

σε λειτουργία και θα έχουν συγκέντρωση πολιτών, όπως το κολυμβητήριο, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ κ.α. 

Λόγω της φύσης της κατάστασης και τη αβεβαιότητας που υπάρχει, δεν είναι δυνατή η απόλυτη εκτίμηση της 

συγκεκριμένης δαπάνης. Όμως ο ενδεικτικός μέγιστος προϋπολογισμός της εκτιμάται σε 30.000 ευρώ.  

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  



 

2. Για την υγιεινή και προστασία των εργαζομένων και όσων εισέρχονται στα δημοτικά κτήρια που είναι ανοικτά, 

προμήθεια για απολυμαντικά μαντιλάκια, ενδεικτικού μέγιστου προϋπολογισμού 500 ευρώ. 

3. Για την υγιεινή και προστασία των εργαζομένων και όσων εισέρχονται στα δημοτικά κτήρια που είναι ανοικτά, 

προμήθεια για απολυμαντικά και αντισηπτικά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000 ευρώ. 

4. Για την υγιεινή και προστασία των εργαζομένων και όσων εισέρχονται στα δημοτικά κτήρια που είναι ανοικτά, 

προμήθεια για ατομικές μάσκες μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500 ευρώ. 

5. Για καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, λεωφόρων και οδών, από 

1/4/2020 μέχρι 31/7/2020, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με εξειδικευμένα εξωτερικά 

συνεργεία. Λόγω της φύσης της κατάστασης και τη αβεβαιότητας που υπάρχει, δεν είναι δυνατή η απόλυτη εκτίμηση 

της συγκεκριμένης δαπάνης. Όμως ο ενδεικτικός μέγιστος προϋπολογισμός της εκτιμάται σε 48.000 ευρώ και θα 

βαρύνει τον ΚΑ 20.6277.011 εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.  

6. Μετά τα δύο κρούσματα παράνομης εισόδου τρίτων σε δημοτικές εγκαταστάσεις, είναι επιβεβλημένη η φύλαξη 

αυτών καθημερινά και σαββατοκύριακο από τις 13.00 μέχρι τις 21.00, από 1/4/2020 μέχρι 31/7/2020. Ενδεικτικά ο 

μέγιστος προϋπολογισμός εκτιμάται σε 14.000 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6278 εξόδων του προϋπολογισμού 

του Δήμου.  

7. Για προμήθεια εφαρμογών για την έκδοση από το Δήμο ηλεκτρονικά των 37 διαφορετικών πιστοποιητικών 

προς τους δημότες και προς επιχειρήσεις, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000 ευρώ 

8. Για προμήθεια εφαρμογής για διενέργεια τηλεδιασκέψεων, εξυπηρέτηση πολιτών, παρακολούθηση έργων και 
εργασιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000 ευρώ. 

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η διοίκηση του Δήμου βρίσκεται σε απευθείας διαπραγμάτευση με 
προμηθευτές, διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. 

Οι δαπάνες των ανωτέρω σημείων 1,2,3,4,7 και 8, θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ και θα 
βαρύνουν ένα νέο Κ.Α. στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου για το έτος 2020, τον Κ.Α. 00.6495.003 «Δαπάνες 
για μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19» τον οποίο με την παρούσα, 
εισηγούμαι στα μέλη της οικονομικής επιτροπής να δημιουργηθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 10, παρ. 3β, της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
COVID-19», (ΦΕΚ 55/11.3.2020, τευχ. Α). Οι δαπάνες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από το ποσό των 40.000 ευρώ 
που χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Πεντέλης ως έκτακτη ενίσχυση από το Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη 
δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19 και αν απαιτηθεί το υπόλοιπο των 10.000, θα χρηματοδοτηθεί από 
πόρους του Δήμου. 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα 

Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης ανέφερε ότι καταψηφίζει μόνο το σημείο  (6)  της εισήγησης, διότι τώρα 
πια δεν συζητάμε για φύλαξη των χώρων μια και υπάρχει ειδική απαγόρευση κυκλοφορίας και  άρα το λόγο 
έχει η αστυνομία, οπότε   δεν υπάρχει λόγος να δοθεί αυτό το κονδύλι εκεί,  ενώ μπορούμε να το δώσουμε 
κάπου αλλού που θα  είναι πιο ουσιαστικό για τον συγκεκριμένο σκοπό. 
 
     Στη συνέχεια η Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών την από 23-3-2020 συμπληρωματική επί του θέματος 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας, που συνυπογράφεται από την Αντιδήμαρχο κ. Μητροπούλου Γεωργία 
και την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική και έχει ως εξής:  

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ                    
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ COVID-19. ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/3/2020. 
  

Έχοντας υπόψη:  
➢ Την υπ’  αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3054/Β΄/29-7-2019) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών- 

Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020.  
➢ Την υπ’ αριθ.1/2020 (ΑΔΑ:ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2020. 
➢ Την υπ’  αριθμ. 2454/20-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. επί του 

σχεδίου του  προϋπολογισμού έτους 2020. 
➢  Το υπ’  αριθμ. 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019  έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.  
➢ Την Επικύρωση προϋπολογισμού αρ. πρ. 3729/996/21-1-2020.  
➢  Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 

Πεντέλης με 31-12-2019. 
➢ Τoν υπ’ αριθ. δελτίο 146392/16-1-2020 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

του Δεκεμβρίου  έτους 2018. 
➢ Τo υπ’ αριθ. δελτίο 145744  και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επικύρωσης 

του προϋπολογισμού έτους 2020. 
➢ Έγγραφα Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 26408/8208/24-12-2019. 
➢ Την υπ’ αριθμ. 108/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 



➢ Τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνέπειων της εμφάνισης COVID-19 - ΦΕΚ 55 
Α΄/11.3.2020. 

➢ Την αρ. πρ. 18209 13/3/2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. έκτακτης κατανομής Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνέπειων της εμφάνισης COVID-19 - ΑΔΑ: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ. 

➢ Την Αναγγελία Πίστωσης ΤΠΔ 17/3/2020. 
➢ Το Γραμμάτιο είσπραξης Α 222 19/3/2020. 
 
Εισηγούμαστε:  
➢ Την αύξηση  των εξόδων με τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6495.003 εξόδων   «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜ. 

ΑΡΝΗΤ. ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝ. COVID-19» προϋπολογισμού 2020,  ποσού 50.000,00€. 
➢ Την  αύξηση των εσόδων με τη δημιουργία νέου  Κ.Α.1214.003 εσόδων ΄Έκτακτη κατανομή για κάλυψη 

αναγκών  ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19’’ προϋπολογισμού 2020 λόγω έκτακτης χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.  ποσού 
40.000,00€. 

 
Έπειτα από την παραπάνω υποχρεωτική αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας) 

Κ.Α. - 9111  διαμορφώνεται στο ποσό 366.727,00 €  από 376.727,00 € από την έγκριση του Προϋπολογισμού 2020 
ΑΠ. Δ.Σ.1/2020. 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:                                    ΑΡΧΙΚΟ                                                                                     
                          ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:       376.727,00 
      ΕΣΟΔΑ (+): 40.000,00 
                                 ΕΣΟΔΑ (-):                    0, 00 
      ΕΞΟΔΑ (+):     50.000,00 
                                 ΕΞΟΔΑ (-):                     0,00                 
   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    
                                    (+/-):                 366.727,00 
                                                                     ΤΕΛΙΚΟ  
                           ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:      366.727,00 
 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου και την συμπληρωματική εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 58 και του άρθρου 72. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Την υπ’  αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3054) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών για 
παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020.  

⎯ Την υπ’ αριθ.1/2020 (ΑΔΑ:ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2020. 

⎯ Την υπ’  αριθμ. 2454/20-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. επί του σχεδίου 
του  προϋπολογισμού έτους 2020. 

⎯ Το υπ’  αριθμ. 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019  έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.  

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3729/996/21-1-2020 επικύρωση του  προϋπολογισμού.  

⎯  Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 
Πεντέλης με ημερομηνία 31-12-2019. 

⎯ Τoν υπ’ αριθ. 146392/16-1-2020 δελτίο και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
του Δεκεμβρίου  έτους 2018. 

⎯ Τo υπ’ αριθ. 145744 δελτίο και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α επικύρωσης 
του προϋπολογισμού έτους 2020. 

⎯ Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 26408/8208/24-12-2019. 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 108/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Το ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνέπειων της εμφάνισης COVID-
19).  

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18209/133-3-2020 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ. 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 37652/173-2020 Αναγγελία Πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 

⎯ Το υπ’ αριθ. Α-222/19-3-2020 Γραμμάτιο Είσπραξης του  Δήμου Πεντέλης. 
 

Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 7 υπέρ – 

1 κατά  μόνο ως προς το σημείο 6 της εισήγησης της Δημάρχου  
(μειοψηφούντος του κ. Φειδοπιάστη Αντώνη)   

 
Εγκρίνει την εισήγηση της Δημάρχου και 
 
 



 
 
 

 
Β. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  έτους 
2020, για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19,   ως εξής:  
 

➢ Την αύξηση  των εξόδων με τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6495.003 εξόδων   «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜ. 
ΑΡΝΗΤ. ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝ. COVID-19» προϋπολογισμού 2020,  ποσού 50.000,00€. 

➢ Την  αύξηση των εσόδων με τη δημιουργία νέου  Κ.Α.1214.003 εσόδων ΄Έκτακτη κατανομή για κάλυψη 
αναγκών  ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19’’ προϋπολογισμού 2020 λόγω έκτακτης χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.  ποσού 
40.000,00€. 

 
 
Έπειτα από την παραπάνω υποχρεωτική αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας) 

Κ.Α. - 9111  διαμορφώνεται στο ποσό 366.727,00 €  από 376.727,00 € από την έγκριση του προϋπολογισμού 2020 
- ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. 1/2020. 

 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:                                    ΑΡΧΙΚΟ                                                                                     
                          ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:       376.727,00 
      ΕΣΟΔΑ (+): 40.000,00 
                                 ΕΣΟΔΑ (-):                    0, 00 
      ΕΞΟΔΑ (+):     50.000,00 
                                 ΕΞΟΔΑ (-):                     0,00                 
   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    
                                    (+/-):                 366.727,00 
                                                                     ΤΕΛΙΚΟ  
                           ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:      366.727,00 

 
 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 


