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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  27-04-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 77/2020       
  
ΘΕΜΑ: 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020. 
 
Στους Αµπελόκηπους σήµερα την 27η του µήνα Απριλίου έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος 
∆ευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης  σε δια 
περιφοράς συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.67 παρ.  5  και την παράγραφο 1  του 
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της  εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του». 
Μετά από τη µε Α.Π. 7599/23-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, οι ∆ηµοτικού Σύµβουλοι δήλωσαν συµµετοχή και ψήφισαν 
αποστέλλοντας µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), στο Γραφείο ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Επιτροπών & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου. 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  τριάντα τριών (33) ∆ηµοτικών Συµβούλων συµµετείχαν και 
ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση και οι τριάντα τρείς (33) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και 
συγκεκριµένα οι κάτωθι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραµίδης Κυριάκος 1  

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  

6 Γρούγιος Ηλίας 6  

7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  

8 Γυµνόπουλος Κοσµάς 8  

9 Καζαντζίδης Γεώργιος 9  

10 Αβραµίδης Μωυσής 10  

11 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 11  

12 Κουσίδης Γεώργιος 12  

13 Παπαδήµας Αναστάσιος 13  

14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  

15 Σεµερτζίδου Αγγελική 15  

16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  

17 Φουκίδης Απόστολος 17  

18 Κωνσταντίνου Κυριάκος 18  

19 Κατζικάς Γεώργιος 19  

20 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 20  

21 Καρράς Ευστράτιος 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Αποστολίδου Μαρία 23  
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24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  

25 Ράπτου Όλγα 25  

26 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 26  

27 Μύθυµη Ελένη 27  

28 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία      28  

29 Γκαλέτσης Αθανάσιος    29  

30 Νοτάκης Ιωάννης    30  

31 Τσοµπανοπούλου Μελίσα    31  

32 Σµήλιος Ηλίας    32  
33 Καρασαρλίδου Σοφία    33  
 

 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, µε συµµετέχοντες τριάντα τρείς 
(33) ∆ηµοτικούς Συµβούλους από τους τριάντα τρείς (33) και αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη σύγκληση  
δια περιφοράς συνεδρίασης µε τις διατάξεις του αρ.67 παρ.  5  και την παράγραφο 1  του άρθρου 10 της 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της  εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 
του» κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του 
άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Επίσης κλήθηκαν και ήταν παρόντες στην διά 
περιφοράς συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αµπελοκήπων 
κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 

 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
έκτακτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του ως 
έκτακτο . 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών την υπ΄άριθµ. 
110/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

A. ∆ηµιουργία νέου ΚΑ εσόδου και εξόδου  
 
Με το µε α.π. 6810/31-3-2020 έγγραφό του ο ∆ήµαρχος  του ∆ήµου µας κ. Κυρίζογλου Λάζαρος δήλωσε ότι 
επιθυµεί να στηρίξει το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου µας διαθέτοντας το ποσό που 
αντιστοιχεί στο 50% της αντιµισθίας του ως ∆ήµαρχος δύο µηνών, συνολικό ποσό 2.200,00€, για την αγορά 
τροφίµων που διανέµονται δια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου µας στις ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού. Το ήµισυ του ποσού αυτού εισήλθε στο Ταµείο του ∆ήµου δια του 2066/8-4-2020 Γραµµατίου 
Είσπραξης και το έτερο ήµισυ θα κατατεθεί για της πληρωµής µηνός Μαϊου.   

Tο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να εισαχθεί ως έσοδο µε αναµόρφωση στον πρ/σµό  έτους 2020 µε τη 
δηµιουργία ΚΑ εσόδων 1411.01 µε τίτλο «∆ωρεά από τον ∆ήµαρχο για το έργο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» και την ισόποση µεταφορά του στον ΚΑ εξόδων 
15.6481.02 «Προµήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων κατοίκων», ώστε το ποσό να 
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνον για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όταν θα υλοποιηθεί 
προµήθεια τροφίµων.  
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Β. ∆ηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 
 
∆ηµιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 30.7135.05 µε τίτλο «προµήθεια εξοπλισµού ψεκασµών  για την αποφυγή 
διασποράς του covid-19» µε ποσό 19.000,00 €  
 
Γ.  Ενίσχυση του αποθεµατικού από υπάρχοντες ΚΑ  
          
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεµατικού από τον Κ.Α ΚΑ 30.7326.01 «Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Κ. 
ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» µε το ποσό των 5.000,00€ (από ιδίους πόρους του ∆ήµου) 
 
∆. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού  
 
Προτείνεται: 
1.  η ενίσχυση του ΚΑ 30.7412.02 «Ανάθεση µελέτης µε τίτλο «Ανάπλαση – µονοδρόµηση οδών Μεγ. 
Αλεξάνδρου- Χαλκίδη» µε ποσό ύψους 3.000,00€ διότι η εγγεγραµµένη δεν επαρκεί. 
2. η ενίσχυση του ΚΑ 15.6117.01 «∆απάνη ταφής απόρων πολιτών»  µε ποσό ύψους 3.500,00€ διότι 
η εγγεγραµµένη δεν επαρκεί. 
 
E. Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων έργου ΕΣΠΑ  

Για το έργο «Ειδικό χωρικό σχέδιο για την υποδοχή σχεδίων έργων υπερτοπικής κλίµακας σε τµήµα του 
πρώην στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου της ∆Ε Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, το 
οποίο βρίσκεται εγγεγραµµένο ως έσοδο στον ΚΑ εσόδων 1321.11 και στον ΚΑ εξόδων 60.7341.05 µε ποσό 
ύψους 17.288,00€, ήλθαν στον ∆ήµο αυξηµένα έσοδα ήτοι 22.988,16€.  

Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η ισόποση αύξηση των ανωτέρω ΚΑ εσόδων 1321.11 και 60.7341.05 µε 
ποσό ύψους 5.700,16€.  

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις 
σχετικές διατάξεις, την υπ΄άριθµ. 110/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                             Επί των καταµετρούµενων 

Α) Εγκρίνει την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική 
εισήγηση της  υπηρεσίας). 

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 

 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία, Μύθυµη Ελένη, Ράπτου Όλγα και  Σµήλιος Ηλίας απέχουν. 
 

  Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 77/2020. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
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       Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη 
  

 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  27 – 04 - 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 


