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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης ή μη του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχόμενου ΦΕΚ 75/30-03-2020, τεύχος Α΄, άρθρο 43 παρ. 5β και υποβολής 

αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων 

πιστώσεων». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου υπό την προεδρία 

του Δημάρχου κου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη  και μετά από την αριθμ. 6647/03-07-2020 

γραπτή πρόσκλησή του που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που 

είναι μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Το τακτικό μέλος ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ αναπλήρωσε το αναπληρωματικό 

μέλος ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Το τακτικό μέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ αναπλήρωσε το 

αναπληρωματικό μέλος ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/07-07-2020  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 104/2020 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 6207/25-06-2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
«…ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση ή μη, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30-3-2020, τεύχος Α’, 

άρθρο 43 παρ.5β και υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έναντι 

δικαιούμενων πιστώσεων 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις,  

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο (43): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παράγραφος 5, εδάφιο β, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5(2) 

του άρθρου τριακοστού (30) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13.04.2020 

τεύχος A’ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ισχύει ότι «Σε περιπτώσεις 

αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 25 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά 

πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι 

δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ 

έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την 

αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες 

δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως 

εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού». 

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουν η ανθρωπότητα αλλά και  η ελληνική 

επικράτεια λόγω  των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού δεν άφησαν ανεπηρέαστο και 

τον Δήμο Δοξάτου. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία που έχουν προκύψει από την 

αναστολή λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδόν του συνόλου των επιχειρήσεων της 

χώρας μας, έχουν επιφέρει σημαντική υστέρηση στην είσπραξη των ιδίων εσόδων στο δήμο 

μας. Η υστέρηση αυτή ενισχύεται και από την δυσκολία ή και αδυναμία πληρωμής αλλά και 

απροθυμία πληρωμής των υποχρεώσεων προς τον δήμο από τους πολίτες, κυρίως λόγω της 

προβλεπόμενης αύξησης της ανεργίας. Ταυτόχρονα, το επιβαλλόμενο από την πολιτεία μέτρο 

του περιορισμού της μετακίνησης των πολιτών, έχει συρρικνώσει αρκετά την πληρωμή των 

υποχρεώσεων προς το δήμο μας καθώς μεγάλο μέρος των οφειλετών του δήμου μας εξοφλεί τις 

υποχρεώσεις του με φυσική παρουσία αν και ο δήμος μας τους δίνει την δυνατότητα να 

πληρώνουν τις οφειλές τους και μέσω των διατραπεζικών συστημάτων. Επιπλέον δε, ο Δήμος 

μας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτείας για την χορήγηση 

οικονομικών ελαφρύνσεων προς τις πληγείσες από τον κορωνοϊό επιχειρήσεις και τους 

μισθωτούς τους καθώς και προς δημότες και πολίτες του δήμου, έλαβε την με αριθμ. 83/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το θέμα αυτό. Τα ληφθέντα αυτά μέτρα των 

οικονομικών ελαφρύνσεων είναι βέβαιο πώς θα επιφέρουν περαιτέρω μείωση στα έσοδα του 

δήμου.  

Η περιγραφόμενη παραπάνω κατάσταση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

στην εισπραξιμότητα των εσόδων του δήμου μας αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες, όπου 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’,  

αποτυπώνεται το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως τις 25 Ιουνίου 2020.  

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Μήνες 

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος έως 25/06 

Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_75-30-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_75-30-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_84-13-04-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_84-13-04-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_84-13-04-2020_teyxos_a/
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Ίδια Έσοδα & 

Έσοδα ΠΟΕ 

(3α+3β+4) 

200.000,00 175.371,14 225.000,00 94.957,08 245.000,00 158.251,23 245.000,00 124.720,71 

         

Σύνοψη 

Υπολογισμών 

01/03 - 25/06/2020 

Στόχος Εκτέλεση Διαφορά (%) 

Ίδια Έσοδα & 

Έσοδα ΠΟΕ 

(3α+3β+4) 

915.000,00 553.300,16 
-

361.699,84 

-

39,53% 

         

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(Τα Ανταποδοτικά Έσοδα αποτελούν κατά εκτίμηση το 85% των Ιδίων Εσόδων) 

Μήνες 
Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος έως 25/06 

Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση Στόχος Εκτέλεση 

Έσοδα 

Ανταποδοτικά  
170.000,00 149.065,47 191.250,00 80.713,52 208.250,00 134.513,55 208.250,00 106.012,60 

         

Σύνοψη 

Υπολογισμών 

01/03/2020 - 25/06/2020 

Στόχος Εκτέλεση Διαφορά (%) 

Έσοδα 

Ανταποδοτικά  
777.750,00 470.305,14 

-

307.444,86 

-

39,53% 

 

Παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις επί των πινάκων: 

- Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εσόδων του προϋπολογισμού λήφθηκαν από τον 

πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου 

Δοξάτου. 

- Λόγω της μη δυνατότητας ξεχωριστής παρακολούθησης της στοχοθεσίας των εσόδων 

ανταποδοτικών υπηρεσιών στον πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων, 

λήφθηκε υπόψη το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα ανταποδοτικά έσοδα στο σύνολο των 

ιδίων εσόδων του δήμου (Γραμμές 3α+3β+4 του πίνακα στοχοθεσίας) όσον αφορά τα 

εγγεγραμμένα έσοδα στον προϋπολογισμό, το οποίο είναι περίπου 85%. 

- Τα στοιχεία εκτέλεσης εσόδων του προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2020 υπολογίστηκαν έως 

25 Ιουνίου. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει η γενικότερη 

υστέρηση στην είσπραξη όλων των ιδίων εσόδων του δήμου και συνεπώς δεν υπάρχει η 

δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων 

πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. Η υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος από το δήμο για να επιχορηγηθεί εκτάκτως 

από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων πιστώσεων θα αφορά έως το συνολικό ποσό της υστέρησης 

της είσπραξης των εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα για το τετράμηνο 01/03/2020 έως 

25/06/2020 και εφόσον το ποσό αυτό υπολείπεται των βασικών λειτουργικών δαπανών των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών για την ίδια περίοδο. 

Οι βασικές λειτουργικές δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για την περίοδο από 

1η Μαρτίου 2020 έως τις 25 Ιουνίου 2020, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Λειτουργικές Δαπάνες Ανταποδοτικών Υπηρεσιών 

01/03/2020 - 25/06/2020 

Κωδ. 

Λογ/σμού 
Περιγραφή 

Ανταποδοτική Υπηρεσία 

20 25 ΣΥΝΟΛΑ 

6011 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

92.025,08 18.522,31 110.547,39 
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6021 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

22.491,80 26.602,48 49.094,28 

6021.05 
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 

(Σαμψωνίδης Σωκράτης) 
7.416,00 0,00 7.416,00 

6041.02 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ 20.334,41 2.346,66 22.681,07 

6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 2.612,72 351,80 2.964,52 

6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 4.392,32 930,36 5.322,68 

6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 1.765,12 0,00 1.765,12 

6051.04 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 2.019,20 1.463,00 3.482,20 

6051.05 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ 372,72 0,00 372,72 

6051.08 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 9.426,48 1.442,84 10.869,32 

6052.01 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου 
6.178,08 6.877,64 13.055,72 

6054.01 
Εργοδοτική εισφορά έκτακτων υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου 
5.438,58 582,22 6.020,80 

6063.01 Παροχή γάλακτος 1.557,77 472,97 2.030,74 

6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

0,00 44.178,00 44.178,00 

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 190,00 190,00 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.337,56 45,00 5.382,56 

6277.02 

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από 

ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 

7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) 

150.435,94 0,00 150.435,94 

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 622,50 61,00 683,50 

6323.01 
Χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας 

υπηρεσιακών οχημάτων και έξοδα  ταξινόμησης 
0,00 878,00 878,00 

6633 
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 

κλπ) 
0,00 1.138,43 1.138,43 

6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 
21.399,83 1.613,57 23.013,40 

6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.604,36 0,00 8.604,36 

8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 
0,00 69.026,72 69.026,72 

ΣΥΝΟΛΑ 362.430,47 176.723,00 539.153,47 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για:  

 

1. Την μη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, καθώς δεν δύναται ο δήμος να 

μεταφέρει πάσης φύσεως ανειδίκευτες πιστώσεις για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα λόγω της υστέρησης εισπραξιμότητας του συνόλου 

των ιδίων εσόδων για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως τις 25 Ιουνίου 

2020, όπως τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στην παρούσα εισήγηση. 

2. Την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έναντι 

δικαιούμενων επιχορηγήσεων, έως το ποσό της υστέρησης είσπραξης των εσόδων 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για το τετράμηνο 01/03/2020 έως 25/06/2020, δηλαδή έως του 

ποσού των 307.444,86 €, καθώς το ποσό αυτό είναι μικρότερο από τις βασικές 

λειτουργικές δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών, δηλαδή 539.153,47 €.…..» 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την  αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’ 

 

μετά από συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Την μη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, καθώς δεν 

δύναται ο δήμος να μεταφέρει πάσης φύσεως ανειδίκευτες πιστώσεις για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα λόγω της υστέρησης 

εισπραξιμότητας του συνόλου των ιδίων εσόδων για το χρονικό διάστημα από 1η 

Μαρτίου 2020 έως τις 25 Ιουνίου 2020, όπως τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης. 

Β. Την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ 

έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, έως το ποσό της υστέρησης είσπραξης των 

εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα για το τετράμηνο 01/03/2020 έως 25/06/2020, 

δηλαδή έως του ποσού των 307.444,86 €, καθώς το ποσό αυτό είναι μικρότερο από 

τις βασικές λειτουργικές δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών, δηλαδή 539.153,47 €, 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/7-7-2020. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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