
 

 

 

 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  25-05-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 87/2020       
  
ΘΕΜΑ: 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 25η του μήνα Μαΐου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 

και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 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. 8851/21-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συμβούλους, οι Δημοτικού Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν 
αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στο Γραφείο Δημοτικού 
Συμβουλίου Επιτροπών & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν και 
ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση και οι τριάντα τρείς (33) Δημοτικοί 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  

24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  

 

 
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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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 Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, με συμμετέχοντες 

τριάντα τρείς (33) Δημοτικούς 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 

Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, 

σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) 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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των μελών την 

υπ΄αριθ.132/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Αφού ελήφθησαν υπόψη:  

 η παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παργ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθμ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ 

 ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 284/2019 απόφαση 

ΔΣ  

 

Α.  Δημιουργία νέου ΚΑ ΣΑΤΑ με ισόποση ενίσχυσή του από υπάρχοντες ΚΑ εξόδων ΣΑΤΑ  
          

Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ 30.6262.07 με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης “ με ποσό 

20.000, 00€. Επειδή το έργο θα έχει χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, προτείνεται η ενίσχυση του μέσω 

αποθεματικού από πιστώσεις ΣΑΤΑ από άλλους ΚΑ εξόδων ως εξής:  

1. από τον Κ.Α 30.6233.01 «Ενοικιάσεις χωματουργικών μηχανημάτων» με ποσό 9.500,00€ εφόσον το 

ποσό αυτό δεν θα χρειαστεί ως το τέλος του έτους 

2. από τον Κ.Α 30.6661.03 «Προμήθεια χρωμάτων» με το ποσό των 10.500,00€ εφόσον έχει υπογραφεί η 

σύμβαση και το ποσό αυτό περισσεύει 

 
Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

 
Με το άρθρο εικοστό τρίτο προστίθεται παρ. 8 στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 
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86), στο οποίο ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, 
με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της 
οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού 
τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).» 
 
"Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 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.  
 
O Δήμος μας, με την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 70/16-3-2020 «Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας,  ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου, για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 
αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση 
για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» (εγκρίθηκε υποχρεωτικώς με την με 
αριθμό 71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), 
 
 εφόσον δεν είχε ακόμη προκύψει η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση περί δυνατότητας χρήσης εσόδων 
από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, προέβη σε 
αναμόρφωση του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού κάνοντας χρήση άλλων ΚΑ εξόδων αυτού.  
 
Εφόσον όμως τώρα προβλέφθηκε νομοθετικώς η ανωτέρω δυνατότητα, και με δεδομένο ότι, ο 
Δήμος, για να καλύψει τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, 
κατήργησε ή μείωσε ΚΑ εξόδων του Τμήματος 20, οι οποίοι είναι καίριοι και σημαντικοί για τη 
λειτουργία του Δήμου,  
 
Προτείνεται: 
 
η ενίσχυση του ΚΑ 20.6662.01 «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με ποσό ύψους  16.500,00€ 
διότι η εγγεγραμμένη δεν επαρκεί για την έναρξη του νέου διαγωνισμού που θα διεξαχθεί , από τους 
κάτωθι ΚΑ εξόδων γενικών/ ανειδίκευτων  πιστώσεων ως εξής: 
 

1. ΚΑ  30.6117.03  «Πιστοποίηση ηλεκτρικών πινάκων» με το ποσό των  2.500,00€ 
2. ΚΑ 30.6662.10 «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο» με το ποσό των  

2.500,00€ 
3. ΚΑ 10.7132.02 «Προμήθεια δικύκλων» με το ποσό των  100,00€ 
4. ΚΑ 30.7331.07 «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών κτιρίων»  

με το ποσό των  1.500,00€ 
5. ΚΑ 30.7335.01 «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών 

κτιρίων»  με το ποσό των  1.500,00€ 
6. ΚΑ 30.7336.06 «Σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες σχολικών και δημοτικών ανοιχτών 

χώρων» με το ποσό των  2.000,00€ 
7. ΚΑ 30.7336.07 «Σιδηροκατασκευές για ανάγκες σχολικών και δημοτικών και κτιρίων» με το 

ποσό των  2.500,00€ 
8. ΚΑ 35.7336.01 «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων» με το ποσό των  3.900,00€ 
 
Γ. Δημιουργία νέου ΚΑ 
 

Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ 30.6117.12 με τίτλο «Εργασίες χαράξεων και επιγραφών σε 
μάρμαρα» με ποσό 2.480,00€.  
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Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του 

δήμου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και 

τις σχετικές διατάξεις,  την υπ΄αριθ.132/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                                         Με ψήφους 25 Υπέρ -  7 Κατά – 1 Αποχή 

Α)  Εγκρίνει την 9η 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Ράπτου Όλγα, 

Γκαλέτσης Αθανάσιος, Μύθυμη Ελένη, Καικατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία και Καρασαρλίδου Σοφία 

μειοψήφησαν.  

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας απέχει. 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  26 – 05 - 2020 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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