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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 2/2020 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 5/2020
Περίληψη
«2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Συ.Δ.Ν.Α.
οικονομικού έτους 2020»

Σήμερα Πέμπτη 23/04/2020 και ώρα από 13:30 έως 14:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 16/04/2020 πρόσκληση του Προέδρου
της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 247 του Ν. 3463/2006. Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄), τη με
αρ. πρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την με αριθ.
40 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το με αρ. πρωτ. 265/2020 μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των μελών της Ε.Ε. ότι με την με την με αρ. 26/2019 απόφαση
του Δ.Σ (ΑΔΑ:7ΧΛ746ΜΟΞ9-ΞΙΡ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του ΣυΔΝΑ για το
οικονομικό έτος 2020, που εγκρίθηκε στη συνέχεια με την με αρ. 136536/34409/31-012020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Στη συνέχεια
αναμορφώθηκε υποχρεωτικά με την με αρ. 12/2020 απόφαση του Δ.Σ
(ΑΔΑ:ΩΒ3Ξ46ΜΟΞ9-ΞΔΟ), που εστάλη για έγκριση στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (αρ. πρ. 28014/7409/03.04.2020), εγκρίθηκε σιωπηρά μετά την
παρέλευση άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.
3536/2007 και έτσι ισχύει σήμερα.
Προκύπτει όμως η ανάγκη δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, μετά τη
με αρ. πρ. 255/2020 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και
τη με αρ. πρ. 256/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, ως
ακολούθως:
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Α/Α

Τύπος

Κ.Α.

Περιγραφή Λογαριασµού

1
2

ΕΞΟ∆Ο
ΕΞΟ∆Ο

00.8117.0001
10.6142.0002

3

ΕΞΟ∆Ο

61.6117.0003

4

ΕΞΟ∆Ο

61.6117.0004

Πληρωµές παρελθόντων ετών
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
του ΣΥΔΝΑ στην κατάρτιση των περιγραμμάτων
θέσεων εργασίας
Υποστήριξη της «Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ»
και
των
τελικών
δικαιούχων
για
την
υλοποίηση
της
εγκεκριμένης
Στρατηγικής
ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο «Η μουσική
και η ιστορία των δρόμων» στο πλαίσιο του
Ε.Π.
«Αττική
2014-2020»
(ΠΔΕ-Εθνικοί
Πόροι)61.6117.0003
Υποστήριξη της «Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ»
για
την
υλοποίηση
της
εγκεκριμένης
Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο
«Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» στο
πλαίσιο του Ε.Π.«Αττική 2014-2020» (ΠΔΕΕθνικοί Πόροι)61.6117.0004

Αποθεµατικό : 6.544,00

Προϋπολογι
σθέντα

Προηγούµενες
Αναµορφώσεις

Μεταβολή
Εξόδων

Μεταβολή
Εσόδων

Τρέχων
Προϋπολ/σμός

500,00
6.000,00

1.000,00
0,00

2.100,00
-2.100,00

0
0

1.500,00
6.000,00

25.000,00

0,00

7.000,00

0

25.000,00

25.000,00

0,00

-7.000,00

0

25.000,00

ΑΔΑ: ΕΥΒ246ΜΟΞ9-286

Η Ε.Ε. μετά τον προέλεγχό της και αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω
εισηγητικό, το άρθρο 247 του ν. 3463/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Και εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του
Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2020, όπως απεικονίζεται στον ενσωματωμένο στην
εισήγηση πίνακα.
Υποβάλλει την απόφασή της αυτή για τα περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

