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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  388/2020 

 
 
ΘΕΜΑ : 21η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
        
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 21292/20-11-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα 9) Τσομπανοπούλου 
Μελίσα. 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο 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. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 
 
        Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων : 
 
1. ΚΑ 20.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια αλατιού)», με ποσό 5.200,00€ 
 
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού, 
διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και 
ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν 
δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ μέσω αποθεματικού, αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών, 
(δηλαδή από αντίστοιχη δαπάνη τμήματος 20).  
Συνεπώς, για την ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση αθροιστική μείωση, η οποία προκύπτει 
από τον: 
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1. ΚΑ εξόδων 20.6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», ο οποίος 
μειώνεται κατά 5.200,00€ 

 
      
    Β.  Ισόποση αύξηση σε Κ.Α. εσόδων και εξόδων για έργο χρηματοδοτούμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
 
Ισόποση αύξηση στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1322.09 «Έσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 
υλοποίηση του εργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ “ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/18) και Κ.Α. Εξόδων  64.7331.02 « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( μέσω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) » με ποσό ύψους 50.000,00€.  
 
 
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 Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους: 8 υπέρ, 1 κατά η Ράπτου Όλγα) 

 
Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 21ης 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  388/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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