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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               28.5.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  152/2020 

 

ΘΕΜΑ: 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 
 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 28η του μήνα Μαΐου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 

10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή  σε 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. 8951/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από 

τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν αποστέλλοντας τις τοποθετήσεις τους 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπών & 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών  

παρόντες  ήταν στην διά περιφοράς συνεδρίαση 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), 7) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος),  8) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 9) Ράπτου Όλγα (μέλος). 

Απόντες :  Ουδείς. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

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  

 

A. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2020 συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

1. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 31168/22-5-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΔΙ246ΜΤΛ6-0ΟΒ) εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το έργο «Προμήθεια 

εξοπλισμού,  κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για  την  δημιουργία ή  και αναβάθμιση των 

στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» με δικαιούχο τον Δήμο μας.  Για 

να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 50.000,00€ στον προϋπολογισμό του έτους 2020, προτείνεται η δημιουργία του 

νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1322.01 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 

μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
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εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 

64.7131.01 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της 

χώρας».  

 

Β. Δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων  

 

Βάσει της με α.π. 30520/21-05-2020  Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών 

αποδίδεται στον Δήμο μας ποσό ύψους 298.113,66€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 

Tο ποσό θα εισαχθεί ως έσοδο με αναμόρφωση στον πρ/σμό  έτους 2020 σε νέοδημιουργούμενο ΚΑ εσόδων, 

και προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1211.04 «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και 

επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» με ποσό ύψους 

298.113,66€ το οποίο μεταφέρεται στο αποθεματικό προς ενίσχυση του.  

       

Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού  

 

Ενισχύεται ο ΚΑ 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων – εξοχών για φιλοξενία ατόμων ΑΜΕΑ» με 

ποσό ύψους  58,00€ για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον το εγγεγραμμένο ποσό δεν επαρκεί 

 

Δ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

 

1. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 15.6482.02 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων – εξοχών για 

φιλοξενία παιδιών του Δήμου» με ποσό 9.135,00 € για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία 

2. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 15.6633.01 με τίτλο «Προμήθεια συσκευών αυτόματης απολύμανσης 

χεριών» με ποσό 6.000,00 € για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία 

 

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 10ης 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  152/2020. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  29.5.2020  

        

       O Πρόεδρος  

                

     Καζαντζίδης Γεώργιος 
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