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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.6.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  155/2020 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

  

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 2η του μήνα Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 

συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή  σε έκτακτη 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. 9508/2-06-2020 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 σε σύνολο εννέα (09) Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες 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) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 7) Ράπτου Όλγα (μέλος). 

 

Απόντες :  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος), 2) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος).   

 

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

 

Ο πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης 

έκτακτης συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα  

του σε χρονικούς περιορισμούς 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 πράξη με mis 5060290 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ» με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ με το ποσό των 820.071,86€ 
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η οποία υλοποιείται με τα  υποέργα 

α. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ με ποσό 296.930,74€ 

β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ του ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ με ποσό 523.141,12€ 

 

Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 820.071,86€ στον προϋπολογισμό του έτους 2020, προτείνεται η δημιουργία 

του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.19 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ 

εξόδων 64.7341.09 με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». 

 

Οι σχετικοί ΚΑ που αφορούν στο ανωτέρω έργο και ήταν εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό του έτους 2020 

καταργούνται, εφόσον το έργο αλλάζει χρηματοδότηση και πλέον θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και όχι 

από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ:. 

 

1. ΚΑ εσόδου 1322.11 και εξόδου ΚΑ 64.7135.01 (227.000,00€) 

2. ΚΑ εσόδου 1322.04  και εξόδου  ΚΑ 64.7322.01 (160.150,00€)  

 

Β. Αλλαγή ΚΑ ΣΑΤΑ με λήψη του 50%  

 

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 13 Απριλίου 2020 (ΦΕΚ 

Α΄84): «Ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

επενδυτικών δαπανών των δήμων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να διατίθεται προς 

αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν 

μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού.»  

 

Για τους ανωτέρω λόγους,  καθώς και του εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητο να 

αντιμετωπισθούν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη, 

προτείνεται η χρήση του 50% των ποσών της ΣΑΤΑ του Δήμου μας, ήτοι 371.970,00 /2 =185.985,00€ να 

προέλθει με αναμόρφωση από τον ΚΑ εξόδων 30.7135.03 «προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» εφόσον 

το έργο, σύμφωνα με το σημείο Α΄ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από εκεί, άρα το ποσό 

δεν θα επιβαρύνει πλέον τις πιστώσεις ΣΑΤΑ και μεταφέρεται στο αποθεματικό προς ενίσχυσή του  .  

 

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 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  155/2020. 

 

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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   Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.6.2020  

        

 

       O Πρόεδρος  

 

                 

      Καζαντζίδης Γεώργιος 
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