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Απόσπασμα από το πρακτικό της
14.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 325/2020
ΘΕΜΑ : 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 18677/9-102020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου
Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8)
Ράπτου Όλγα (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).
Απόντες: Ουδείς.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
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. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 00.6031 «Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων (γενικός γραμματέας, ειδικοί
σύμβουλοι & συνεργάτες, δικηγόροι)» με ποσό 5.000,00€.
2. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 00.6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Γεν.Γραμματεαειδ.συνεργατών κλπ)» με ποσό 2.000,00€.
3. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 00.6221.01 «Ταχυδρομικά τέλη» με ποσό 2.000,00€.
4. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.7134.01 «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και ηχείων συστήματος
προτεραιότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με ποσό 10.900,00€
5. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.7134.01 «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και ηχείων συστήματος
προτεραιότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με ποσό 5.030,00€
6. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.6271 «Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.» με ποσό 10.000,00€
7. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 35.6271.01 «Υδροδότηση πάρκων, κήπων και λοιπών χώρων» με ποσό
26.000,00€
8. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων10.6117.06 «Αμοιβή ορκωτών λογιστών» με ποσό 100,00€
Β. Ενίσχυση υπάρχοντος ΚΑ εσόδων
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Βάσει της με α.π. 63787/1-10-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ.ΕΣ αποδίδεται στον Δήμο μας
ποσό ύψους 293.465,37€ 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 στον ΚΑ εσόδων 1211.04 «Έκτακτη
επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19» και μεταφέρεται στο αποθεματικό προς ενίσχυση του
Γ. Ισόποση ενίσχυση ΚΑ εξόδου και εσόδου
Προτείνονται, εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν
επαρκούν για το κλείσιμο του έτους, οι κάτωθι αναμορφώσεις:
1. ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8211 «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα
παράστασης» με ποσό ύψους 170.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4111 με τίτλο «Εισφορά
υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων
κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
2. ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8231 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» με ποσό
ύψους 250.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι
ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
3. ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων
επαγγελματιών κλπ» με ποσό ύψους 50.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4123 με τίτλο
«Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων
κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
4. ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8224.02 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» με ποσό ύψους
15.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4124.02 με τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι),
προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
Δ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1. Δημιουργείται ΚΑ εξόδων 00.6117.07 «Αμοιβή Υπηρεσιών Υπευθύνου προστασίας προσωπικών
δεδομένων» με ποσό 800,00€.
2. Δημιουργείται ΚΑ εξόδων 10.6117.02 «Αμοιβή για υπηρεσίες διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης
COVID-19 για εργαζόμενους του Δήμου” με ποσό 3.250,00€
3. Δημιουργείται ΚΑ εξόδων 30.7331.09 «Διαμόρφωση χώρου για την μεταφορά και τοποθέτηση του
Αρχείου της Πολεοδομίας» με ποσό 15.000,00€
4. Δημιουργείται ΚΑ εξόδων 15.6131.01 «Aμοιβές μίσθωσης έργου για σχολικές καθαρίστριες (ν.
4735/2020 άρθρο 64)» με ποσό 5.200,00€
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 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 325/2020.

2

ΑΔΑ: 6Σ85ΩΨΕ-ΔΧΥ
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 15.10.2020

O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος
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