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Απόσπασμα από το πρακτικό της
24.4.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 110/2020
ΘΕΜΑ: 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 24η του μήνα Απριλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή 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. 7492/16-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από
τους Συμβούλους, οι 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 εννέα (09) Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά
περιφοράς συνεδρίαση οι έξι (06) Σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι κάτωθι:
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος),
4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).
Απόντες : 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 3) Ράπτου Όλγα (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Κουκουτέγου Κλεαρέττη ΔΕ Διοικητικού.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, με συμμετέχοντες έξι (06)
Συμβούλους από τους εννέα (09) 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 της Οικονομικής Επιτροπής.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τριών (03)
έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως
έκτακτα .
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
A. Δημιουργία νέου ΚΑ εσόδου και εξόδου
Με το με α.π. 6810/31-3-2020 έγγραφό του ο Δήμαρχος του Δήμου μας κ. Κυρίζογλου Λάζαρος δήλωσε ότι
επιθυμεί να στηρίξει το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας διαθέτοντας το ποσό που
αντιστοιχεί στο 50% της αντιμισθίας του ως Δήμαρχος δύο μηνών, συνολικό ποσό 2.200,00€, για την αγορά
τροφίμων που διανέμονται δια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας στις ευπαθείς ομάδες
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πληθυσμού. Το ήμισυ του ποσού αυτού εισήλθε στο Ταμείο του Δήμου 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 «Δωρεά από τον Δήμαρχο για το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου 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.
Β. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού
Δημιουργείται 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 Δήμου)
Δ. 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 «Δαπάνη 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 ΔΕ Αμπελοκήπων του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης, 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 Δήμο 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.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2020.
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 27.4.2020
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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