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ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/23-10-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 124/2020
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
Σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ’ αρ.163/29-05-2020
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.11721/19-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως
αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο
Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης
Ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του ενδέκατου θέματος, ανέφερε
ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αρ.11648/19-10-2020 εισήγηση
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην έβδομη (7η) αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 η οποία έχει ως εξής:
«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.
Επειδή, έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου Ηράκλειας 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
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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')
• τις διατάξεις του Ν.3463/2006
• τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012
• τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2020, όπως ισχύει
• την με αριθμό πρωτ:55905/29-07-2019 Κ.Υ.Α με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της αριθμ.7028/2004
(253 B’ ) απόφασης»
• τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηράκλειας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με τη με αριθ.
260/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το με
αριθ.πρωτ.25188/2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
• Την υπ.αρ.83448 από 22/11/2019 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδότησης
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» την
οποία αποδεχόμαστε.
• Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Α. Την τροποποίηση του πίνακα των εξόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:
Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από διάφορους κωδικούς εξόδων,
μεταβάλλοντας ισόποσα το αποθεματικό με σκοπό τη δημιουργία και την ενίσχυση άλλων
κωδικών εξόδων (νέων ή ήδη υπαρχόντων) :

Περιγραφή Εξόδου
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δαπάνες για βραβεύσεις
Μαθητών-Αθλητών που έτυχαν
ειδικότερων ειδικότερων
διακρίσεων Πανελλαδικά
Προαιρετική επιχορήγηση των
Σχολικών Επιτροπών
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων-ξύλινων κουφωμάτων
Συντήρηση και επισκευή

Κωδικός
εξόδου

Διαμορφωθέντα

7η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέν
τα

-4.000,00

39.000,00

00.6031.02
00.6116

43.000,00
9.500,00

-7.000,00

2.500,00

00.6443.04

2.000,00

-500,00

1.500,00

00.6731.02

5.000,00

-5.000,00

0,00
8.000,00

10.000,00

-2.000,00

500,00
1.000,00

-500,00
-1.000,00

00.6823
10.6265.01
10.6265.02

0,00
0,00
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κουφωμάτων αλουμινίουπλαστικών
Ποσοστιαία χρέωση τράπεζας για
χρήση POS
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
μεταφορικών μέσων (Νέα
σύμβασης 2018 - 2019-2020)
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό (Νέα
σύμβασης 2018 - 2019-2020)
Προμήθεια Πυροσβεστήρων
Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού με Σύμβαση
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Υπηρεσίες συντήρησης
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Δήμου Ηράκλειας
Προμήθεια καυσίμων για λοιπές
ανάγκες (Νέα σύμβαση 20192020)
Συντήρηση και επισκευή των
πυροσβεστήρων της Υπ.Τεχνικών
Έργων
Συντήρηση και επισκευή των
θερμαντικών σωμάτων της
Υπ.Τεχνικών Έργων
Προμήθεια καυσίμων για λοιπές
ανάγκες (Νέα σύμβαση 20182019-2020)
Υλικά συντήρησης και επισκευής
στάσεων λεωφορείου
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
Ανταλλακτικά επισκευής και
συντήρησης των θερμαντικών
σωμάτων της Υπ.Τεχνικών Έργων
Προμήθεια Στάσεων Λεωφορείου
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων
Συντήρηση οδών
Ενοικίαση χημικών τουαλετών
στο χώρο της εμποροπανήγυρης
Ηράκλειας

10.6515.01

1.500,00

-1.000,00

500,00

10.6641.03

8.500,00

4.256,59

12.756,59

10.6643.02
10.7133.07

80.000,00
3.000,00

16.860,36
-2.000,00

96.860,36
1.000,00

15.6041

0,00

36.300,00

36.300,00

15.6054

0,00

9.860,00

9.860,00

20.6262.03

3.000,00

5000,00

8.000,00

20.6644.03

60.000,00

3.827,96

63.827,96

30.6265.03

500,00

-500,00

0,00

30.6265.04

500,00

-500,00

0,00

30.6644.03

34.000,00

7.696,02

41.696,02

30.6673.01
30.6673.08

8.000,00
500,00

-5.000,00
-500,00

3.000,00
0,00

30.6673.09
30.7135.02
30.7331.01
30.7333.01

1.000,00
5.000,00
30.000,00
100.000,00

-500,00
-3.000,00
44.000,00
-44.000,00

500,00
2.000,00
74.000,00
56.000,00

35.6235.01

1.500,00

-1.500,00

0,00
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Ενοικίαση τουαλετών στο χώρο
της εμποροπανήγυρης
Σκοτούσσης
Υπηρεσίες επίβλεψηςσυντήρησης επαναπιστοποίησης
παιδικών χαρών
Υλοτομία και κλάδευση
επικίνδυνων δένδρων (Νέα
σύμβαση)
Προμήθεια καυσίμων για λοιπές
ανάγκες (Νέα σύμβαση 20182019-2020)
Προμήθεια σάρωθρουπολυμηχανήματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

35.6235.02

1.500,00

-1.500,00

0,00

35.6262.03

0,00

15.157,76

15.157,76

35.6279.01

12.000,00
13000,00

-10.000,00

2.000,00

5.936,77
150.000,00

18.936,77
150.000,00

35.6644.03
20.7132.01

0,00

208.895,46

Β. Την τροποποίηση του πίνακα των εσόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:
Περιγραφή Εσόδου

Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων
Προμήθεια απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων αποκομιδής
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

7η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέν
τα

Κωδικός
εσόδου

Διαμορφωθ
έντα

1211.05

0,00

46.160,00

46.160,00

1311.06

0,00

150.000,00
196.160,00

150.000,00

Γ. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύψος του αποθεματικού πριν την
συγκεκριμένη αναμόρφωση ανερχόταν στο ύψος των 22.882,16 € και μετά την αναμόρφωση
διαμορφώνεται στο ύψος των 10.146,70€. Επίσης το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει
το 5% των τακτικών προϋπολογισθέντων εσόδων του Δήμου έτους 2020».
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη την παραπάνω
σχετική εισήγηση και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου (7η)
έτους 2020 ως εξής:
Α. Την τροποποίηση του πίνακα των εξόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:
Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από διάφορους κωδικούς εξόδων,
μεταβάλλοντας ισόποσα το αποθεματικό με σκοπό τη δημιουργία και την ενίσχυση άλλων
κωδικών εξόδων (νέων ή ήδη υπαρχόντων) :

ΑΔΑ: ΩΥΖΨΩΡΤ-Ζ1Ξ

Περιγραφή Εξόδου
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δαπάνες για βραβεύσεις
Μαθητών-Αθλητών που έτυχαν
ειδικότερων ειδικότερων
διακρίσεων Πανελλαδικά
Προαιρετική επιχορήγηση των
Σχολικών Επιτροπών
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων-ξύλινων κουφωμάτων
Συντήρηση και επισκευή
κουφωμάτων αλουμινίουπλαστικών
Ποσοστιαία χρέωση τράπεζας
για χρήση POS
Προμήθεια καυσίμων για
κίνηση μεταφορικών μέσων
(Νέα σύμβασης 2018 - 20192020)
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό (Νέα
σύμβασης 2018 - 2019-2020)
Προμήθεια Πυροσβεστήρων
Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων
με Σύμβαση Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού με Σύμβαση
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Υπηρεσίες συντήρησης
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων Δήμου
Ηράκλειας
Προμήθεια καυσίμων για
λοιπές ανάγκες (Νέα σύμβαση
2019-2020)

Κωδικός
εξόδου

Διαμορφωθέντα

7η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέ
ντα

-4.000,00

39.000,00

00.6031.02
00.6116

43.000,00
9.500,00

-7.000,00

2.500,00

00.6443.04

2.000,00

-500,00

1.500,00

00.6731.02

5.000,00

-5.000,00

0,00
8.000,00

10.000,00

-2.000,00

10.6265.01

500,00

-500,00

0,00

10.6265.02

1.000,00

-1.000,00

0,00

10.6515.01

1.500,00

-1.000,00

500,00

10.6641.03

8.500,00

4.256,59

12.756,59

10.6643.02
10.7133.07

80.000,00
3.000,00

16.860,36
-2.000,00

96.860,36
1.000,00

15.6041

0,00

36.300,00

36.300,00

15.6054

0,00

9.860,00

9.860,00

00.6823

20.6262.03

3.000,00

5000,00

8.000,00

20.6644.03

60.000,00

3.827,96

63.827,96

ΑΔΑ: ΩΥΖΨΩΡΤ-Ζ1Ξ

Συντήρηση και επισκευή των
πυροσβεστήρων της
Υπ.Τεχνικών Έργων
Συντήρηση και επισκευή των
θερμαντικών σωμάτων της
Υπ.Τεχνικών Έργων
Προμήθεια καυσίμων για
λοιπές ανάγκες (Νέα σύμβαση
2018-2019-2020)
Υλικά συντήρησης και
επισκευής στάσεων
λεωφορείου
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
Ανταλλακτικά επισκευής και
συντήρησης των θερμαντικών
σωμάτων της Υπ.Τεχνικών
Έργων
Προμήθεια Στάσεων
Λεωφορείου
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων
Συντήρηση οδών
Ενοικίαση χημικών τουαλετών
στο χώρο της
εμποροπανήγυρης Ηράκλειας
Ενοικίαση τουαλετών στο χώρο
της εμποροπανήγυρης
Σκοτούσσης
Υπηρεσίες επίβλεψηςσυντήρησης
επαναπιστοποίησης παιδικών
χαρών
Υλοτομία και κλάδευση
επικίνδυνων δένδρων (Νέα
σύμβαση)
Προμήθεια καυσίμων για
λοιπές ανάγκες (Νέα σύμβαση
2018-2019-2020)
Προμήθεια σάρωθρουπολυμηχανήματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

30.6265.03

500,00

-500,00

0,00

30.6265.04

500,00

-500,00

0,00

30.6644.03

34.000,00

7.696,02

41.696,02

30.6673.01
30.6673.08

8.000,00
500,00

-5.000,00
-500,00

3.000,00
0,00

30.6673.09

1.000,00

-500,00

500,00

30.7135.02
30.7331.01
30.7333.01

5.000,00
30.000,00
100.000,00

-3.000,00
44.000,00
-44.000,00

2.000,00
74.000,00
56.000,00

35.6235.01

1.500,00

-1.500,00

0,00

35.6235.02

1.500,00

-1.500,00

0,00

35.6262.03

0,00

15.157,76

15.157,76

35.6279.01

12.000,00
13000,00

-10.000,00

2.000,00

5.936,77
150.000,00

18.936,77
150.000,00

35.6644.03
20.7132.01

0,00

208.895,46

Β. Την τροποποίηση του πίνακα των εσόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:

ΑΔΑ: ΩΥΖΨΩΡΤ-Ζ1Ξ

Περιγραφή Εσόδου
Επιχορήγηση για κάλυψη
αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων
Προμήθεια απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων
αποκομιδής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

7η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέ
ντα

Κωδικός
εσόδου

Διαμορφω
θέντα

1211.05

0,00

46.160,00

46.160,00

1311.06

0,00

150.000,00
196.160,00

150.000,00

Γ. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύψος του αποθεματικού πριν την
συγκεκριμένη αναμόρφωση ανερχόταν στο ύψος των 22.882,16 € και μετά την αναμόρφωση
διαμορφώνεται στο ύψος των 10.146,70€. Επίσης το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει
το 5% των τακτικών προϋπολογισθέντων εσόδων του Δήμου έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 30-10-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

