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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               9.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

  Αριθμός Απόφασης:  369/2020 

 

ΘΕΜΑ : 20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 20418/5-11-2020 

έγγραφη πρόσκληση του 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). 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

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

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο 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. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 00.8261.02 «Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων αχρεωστήτως» με ποσό 
8.000,00€.  

2. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.7133.01 «Προμήθεια διαχωριστικών γραφείων ως μέτρο προστασίας για τον 
COVID-19» με ποσό 4.820,00€.  

3. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.7336.12 «Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλαστικός 
χλοοτάπητας)» με ποσό 15.000,00€.  

 
Β. Ισόποση αύξηση σε ΚΑ εσόδων και εξόδων για  έργο χρηματοδοτούμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ λόγω 
τροποποίησης της απόφασης επιχορήγησης  
 
Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68484/16-10-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) τροποποιήθηκε η με αριθμό 64403/5-10-202 όμοια απόφαση και αυξήθηκε η 
εγκριθείσα πίστωση από ύψος 139.500,00€ σε 223.000,00€ υπέρ του Δήμου μας για την υλοποίηση του έργου με 
τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.  
Συνεπώς απαιτείται ισόποση τροποποίηση στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1322.10 «Έσοδα από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού 
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εξοπλισμού» και εξόδων 64.7131.03 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» 
με ισόποση αύξησή τους κατά 83.500,00€. 
 
Γ.  Ενίσχυση του αποθεματικού από υπάρχοντες ΚΑ 
 
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους Κ.Α.(προέρχονται από ιδίους πόρους του Δήμου): 
 

1. Με το ποσό των 35.128.84 € από τον ΚΑ 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων - εξοχών για 
φιλοξενία ατόμων ΑΜΕΑ», εφόσον το έργο έχει τελειώσει 

 
2. Με το ποσό των 12.000,00€ από τον ΚΑ 15.6472.02 «Προμήθεια αθλητικών ρούχων (ενδυμασίες των 

τμημάτων)» 
3. Με το ποσό των 3.000,00€ από τον ΚΑ 15.7135.01 «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων» 

 
Ε. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 
 

1. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 30.6117.04 «Aνάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Υπολογιστών 
και παρελκομένων» με ποσό 3.800,00€ €  

2. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 30.6234.01 «Ενοικίαση (μισθώσεις) οχημάτων»  με ποσό 3.000,00€  
3. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 30.7131.07 «Προμήθεια ψυκτών για τα συνεργεία του Δήμου»  με 

ποσό 2.700,00€   
 
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 

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Ράπτου Όλγα) 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 20ης 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  369/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  10.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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