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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
07.06.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 168/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
1)Ως προς τα μέλη
2)Ως προς την ημερομηνία της πρόσκλησης

ΘΕΜΑ: Α) Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20 του προϋπολογισμού εκ του αποθεματικού.
Β)Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού.
Γ) Αναμορφώσεις ΚΑ εξόδων χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
Σήμερα την 7η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 11585/03-06-2021 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, 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) Αποστολίδου Μαρία 3) Κατζικάς Γεώργιος
4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Καρράς
Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα 9) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ.
Μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1)
έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως
έκτακτο .
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο 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 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 194/2020 απόφαση ΔΣ
A. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20 του προϋπολογισμού εκ του αποθεματικού
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Με το άρθρο εικοστό τρίτο προστίθεται παρ. 8 στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
στο οποίο ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), σε περιπτώσεις
αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση
του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής,
εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76).»
"Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης
φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
Με το άρθρο 51 του νόμου 4795/17-4-2021 παρατάθηκε η δυνατότητα αυτή έως την 30-6-2021.
Με δεδομένο ότι, ο Δήμος, για να καλύψει τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, προέβη σε διάφορες δαπάνες (προσλήψεις προσωπικού με προϋποθέσεις COVID-19, αύξηση
των δράσεων καθαριότητας και απολύμανσης κα) κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ
εξόδων του Τμήματος 20 εκ του αποθεματικού, ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστούν οι δράσεις της
καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, οι οποίοι είναι καίριοι και σημαντικοί για τη λειτουργία του
Δήμου, ειδικά στις συνθήκες της πανδημίας.
Προτείνεται η ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20 εκ του αποθεματικού του Δήμου (μη
ειδικευμένες πιστώσεις) ως εξής:
1. Κ.Α. 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 40.000,00€
2. Κ.Α. 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό
135.000,00€
3. Κ.Α. 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» με ποσό 40.000,00€
4. Κ.Α. 20.6021 «Τακτικές αποδοχές αορίστου» με ποσό 40.000,00€
5. Κ.Α. 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό
10.000,00€
Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1. Κ.Α. 00.6451.02 «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα- παροχή
πληροφοριών από Τράπεζες δεδομένων» με ποσό 2.000,00€
2. Κ.Α. 35.7332.13 «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του
δήμου» με ποσό 30.000,00€
3. Κ.Α. 15.6472.01 «Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων» με ποσό 12.000,00€
4. Κ.Α. 00.8261.02 «Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων αχρεωστήτως» με ποσό 2.000,00€
Γ. Αναμορφώσεις ΚΑ εξόδων χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 30.7336.11 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών και
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών“ με ποσό 16.000,00€.
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Επειδή το έργο έχει χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, προτείνεται η ισόποση ενίσχυση του, μέσω αποθεματικού,
από πιστώσεις ΣΑΤΑ του ΚΑ εξόδων 30.7412.02 «Ανάπλαση - μονοδρόμηση οδών Μεγ. ΑλεξάνδρουΧαλκίδη», εφόσον το ποσό αυτό δεν θα χρειαστεί ως το τέλος του έτους.
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’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί των καταμετρούμενων
Α) Εγκρίνει την ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20 του προϋπολογισμού εκ του
αποθεματικού
Με το άρθρο εικοστό τρίτο προστίθεται παρ. 8 στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
στο οποίο ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), σε περιπτώσεις
αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση
του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής,
εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76).»
"Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης
φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
Με το άρθρο 51 του νόμου 4795/17-4-2021 παρατάθηκε η δυνατότητα αυτή έως την 30-6-2021.
Με δεδομένο ότι, ο Δήμος, για να καλύψει τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, προέβη σε διάφορες δαπάνες (προσλήψεις προσωπικού με προϋποθέσεις COVID-19, αύξηση
των δράσεων καθαριότητας και απολύμανσης κα) κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ
εξόδων του Τμήματος 20 εκ του αποθεματικού, ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστούν οι δράσεις της
καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, οι οποίοι είναι καίριοι και σημαντικοί για τη λειτουργία του
Δήμου, ειδικά στις συνθήκες της πανδημίας.
Προτείνεται η ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20
ειδικευμένες πιστώσεις) ως εξής:

εκ του αποθεματικού του Δήμου (μη

1. Κ.Α. 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 40.000,00€
2. Κ.Α. 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό
135.000,00€
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3. Κ.Α. 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» με ποσό 40.000,00€
4. Κ.Α. 20.6021 «Τακτικές αποδοχές αορίστου» με ποσό 40.000,00€
5.

Κ.Α. 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό
10.000,00€

Β). Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1. Κ.Α. 00.6451.02 «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα- παροχή
πληροφοριών από Τράπεζες δεδομένων» με ποσό 2.000,00€
2. Κ.Α. 35.7332.13 «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του
δήμου» με ποσό 30.000,00€
3. Κ.Α. 15.6472.01 «Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων» με ποσό 12.000,00€
4. Κ.Α. 00.8261.02 «Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων αχρεωστήτως» με ποσό 2.000,00€

Γ). Αναμορφώσεις ΚΑ εξόδων χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 30.7336.11 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών και
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών“ με ποσό 16.000,00€.
Επειδή το έργο έχει χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, προτείνεται η ισόποση ενίσχυση του, μέσω αποθεματικού,
από πιστώσεις ΣΑΤΑ του ΚΑ εξόδων 30.7412.02 «Ανάπλαση - μονοδρόμηση οδών Μεγ. ΑλεξάνδρουΧαλκίδη», εφόσον το ποσό αυτό δεν θα χρειαστεί ως το τέλος του έτους.
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου.
-Η Δημοτική σύμβουλος κ.Ζωναρέλη –Λαζαρίδου Κυριακή, ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 08.06.2021

O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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