
 

 

 

 

 

Θέμα:  Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος 

έτους. 

 

Αριθ. Απόφασης: 62/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δια περιφοράς έκτακτη 

(σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 184 του Ν. 4635/2019)  συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7678/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 09/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με 

το με  αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 11 

Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α ́ 55). 

΄Εχουμε την δυνατότητα τη λήψη απόφασης δια περιφοράς, με τη διαδικασία των 

διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12του ν. 3852/2010 δηλ. με έκδοση 

πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη 

της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του 

συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, 

χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των 

θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη 

πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο 

του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

Εν  τω μεταξύ έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 

κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου το οποίο 

είναι Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος 

έτους. 

 

  Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη 

το άρθρο 33 του ΠΝΠ 13/13.4.2020 (ΦΕΚ 84Α/13.4.2020), σύμφωνα με το οποίο, 

ποσοστό έως 50% από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), έτους 2020. 

Το ποσό προς διάθεση σήμερα ανέρχεται στα 179.090,00 €. 

Το κατ’ έτος έσοδο από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών είναι 378.180,00 €, ενώ ήδη έχει 

διατεθεί ποσό 10.000,00 € στους ΚΑΕ 15.6662 & 15.6495.001, για την προμήθεια υλικών 

και την κατασκευή ταϊστρών και ποτιστρών αδέσποτων ζώων, επομένως το διαθέσιμο 

ποσό όπως προκύπτει ανέρχεται στις 378.180,00*50%=189.090,00-10.000,00=179.090,00 

€ 

Προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού του έργου 30.7323.042, «Διανοίξεις 

δημοτικών οδών & διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου» με αρχικό 

προϋπολογισμό 296.898,49, κατά 224.090,00 €. 

Από το αντλούμενο ποσό, προτείνεται η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα νέου έργου με 

τίτλο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου 

Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 40.000,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ20. 

 

Επομένως το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου θα τροποποιηθεί ως εξής 

Κωδικός Τίτλος Αρχικός 

Προϋ/σμός 

Μείωση Αύξηση Τελικός 

Προϋ/σμός 

Χρήμα 

30.7323.042 Διανοίξεις 

 δημοτικών οδών & 

διαμόρφωση 

κοινόχρηστων 

296.898,49 184.090,00  112.808,00 ΚΑΠ20 



 

 

Το υπόλοιπο αντλούμενο ποσό, που ανέρχεται στα 184.090,00 €, θα χρηματοδοτήσει 

κωδικούς του προϋπολογισμού που δεν αφορούν όμως έργα όπως παρακάτω : 

1. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 00.6117.001, «Κατασκευή ξύλινων 

εκθεσιακών περιπτέρων», προϋπολογισμός 15.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

2. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 00.6117.002, «Ανάθεση εργασίας ασφάλειας 

και φύλαξης χώρου εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμός 6.000,00 €, από Ίδιους 

Πόρους σε ΚΑΠ20. 

3. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6321, «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 

αυτοκινήτων», προϋπολογισμός 7.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

4. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6322, «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων, προϋπολογισμός 3.500,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

5. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6252, «Ασφάλιστρα μηχανημάτων-

τεχνικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμός 4.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

6. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6253, «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», 

προϋπολογισμός 11.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

7. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6261.007, «Συντήρηση δημοτικών 

κτηρίων», προϋπολογισμός 20.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

8. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 20.6117.003, «Εργασία καθαριότητας χώρων 

εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμός 8.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

9. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.6262.000, «Εργασίες καθαρισμού 

καναλιού ΤΚ Πετρών», προϋπολογισμός 6.500,00 €, από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

10. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.6262.008, «Συντήρηση αντλιοστασίων και 

γεωτρήσεων», προϋπολογισμός 24.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

11. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.6721, «Εισφορά υπέρ συνδέσμων 

Ύδρευσης», σε μέρος του προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 €, από Ίδιους Πόρους 

σε ΚΑΠ20. 

12. Μείωση χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.7135.020, «Η/Μ εξοπλισμός υδρευτικών 

γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ΔΕ Αμυνταίου», από 15.000,00 € σε 13.000,00 € 

και αλλαγή χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

13. Μείωση χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.7135.021, «Η/Μ εξοπλισμός υδρευτικών 

γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ΔΕ Φιλώτα», από 15.000,00 € σε 13.000,00 € και 

αλλαγή χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

14. Μείωση χρηματοδότησης στον ΚΑ:25.7135.022, «Η/Μ εξοπλισμός υδρευτικών 

γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ΔΕ Αετού, Νυμφαίου, Λεχόβου & Βαρικού», από 

15.000,00 € σε 13.000,00 € και αλλαγή χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

 χώρωνΔήμου 

Αμυνταίου 

 Αποκατάσταση 

πλακόστρωτων & 

λιθόστρωτων  

Δημοτικών 

 οδών οικισμών  

Δήμου Αμυνταίου 

0,00  40.000,00 40.000,00 ΚΑΠ20 



15. Νέα προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου», ΚΑ : 

35.7135.002, προϋπολογισμού 5.000,00 €, με χρηματοδότηση ΚΑΠ20. 

16. Νέα εργασία με τίτλο «Εργασία τοποθέτησης υδρομέτρων», ΚΑ : 25.6262.035, 

προϋπολογισμού 16.899,58,00 €, με χρηματοδότηση ΚΑΠ20. 

 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

1. το με  αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η 

από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής τους» (Α ́ 55). 

2. την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Eγκρίνει την Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου του 

τρέχοντος έτους ως εξής: 

Εγκρίνει την μείωση του προϋπολογισμού του έργου 30.7323.042, «Διανοίξεις δημοτικών 

οδών & διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου» με αρχικό προϋπολογισμό 

296.898,49, κατά 224.090,00 €. 

Από το αντλούμενο ποσό, εγκρίνεται η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα νέου έργου με 

τίτλο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου 

Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 40.000,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ20. 

 

Επομένως το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου θα τροποποιηθεί ως εξής 

 

 

Το υπόλοιπο αντλούμενο ποσό, που ανέρχεται στα 184.090,00 €, θα χρηματοδοτήσει 

κωδικούς του προϋπολογισμού που δεν αφορούν όμως έργα όπως παρακάτω : 

Κωδικός Τίτλος Αρχικός 

Προϋ/σμός 

Μείωση Αύξηση Τελικός 

Προϋ/σμός 

Χρήμα 

30.7323.042 Διανοίξεις 

 δημοτικών οδών & 

διαμόρφωση 

κοινόχρηστων 

 χώρωνΔήμου 

Αμυνταίου 

296.898,49 184.090,00  112.808,00 ΚΑΠ20 

 Αποκατάσταση 

πλακόστρωτων & 

λιθόστρωτων  

Δημοτικών 

 οδών οικισμών  

Δήμου Αμυνταίου 

0,00  40.000,00 40.000,00 ΚΑΠ20 



3. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 00.6117.001, «Κατασκευή ξύλινων 

εκθεσιακών περιπτέρων», προϋπολογισμός 15.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

4. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 00.6117.002, «Ανάθεση εργασίας ασφάλειας 

και φύλαξης χώρου εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμός 6.000,00 €, από Ίδιους 

Πόρους σε ΚΑΠ20. 

5. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6321, «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 

αυτοκινήτων», προϋπολογισμός 7.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

6. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6322, «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων, προϋπολογισμός 3.500,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

7. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6252, «Ασφάλιστρα μηχανημάτων-

τεχνικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμός 4.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

8. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6253, «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», 

προϋπολογισμός 11.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

9. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 10.6261.007, «Συντήρηση δημοτικών 

κτηρίων», προϋπολογισμός 20.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

10. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 20.6117.003, «Εργασία καθαριότητας χώρων 

εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμός 8.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

11. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.6262.000, «Εργασίες καθαρισμού 

καναλιού ΤΚ Πετρών», προϋπολογισμός 6.500,00 €, από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

12. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.6262.008, «Συντήρηση αντλιοστασίων και 

γεωτρήσεων», προϋπολογισμός 24.000,00 €, από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

13. Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.6721, «Εισφορά υπέρ συνδέσμων 

Ύδρευσης», σε μέρος του προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 €, από Ίδιους Πόρους 

σε ΚΑΠ20. 

14. Μείωση χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.7135.020, «Η/Μ εξοπλισμός υδρευτικών 

γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ΔΕ Αμυνταίου», από 15.000,00 € σε 13.000,00 € 

και αλλαγή χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

15. Μείωση χρηματοδότησης στον ΚΑ : 25.7135.021, «Η/Μ εξοπλισμός υδρευτικών 

γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ΔΕ Φιλώτα», από 15.000,00 € σε 13.000,00 € και 

αλλαγή χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους σε ΚΑΠ20. 

16. Μείωση χρηματοδότησης στον ΚΑ:25.7135.022, «Η/Μ εξοπλισμός υδρευτικών 

γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ΔΕ Αετού, Νυμφαίου, Λεχόβου & Βαρικού», από 

15.000,00 € σε 13.000,00 € και αλλαγή χρηματοδότησης από Ίδιους Πόρους σε 

ΚΑΠ20. 

17. Νέα προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου», ΚΑ : 

35.7135.002, προϋπολογισμού 5.000,00 €, με χρηματοδότηση ΚΑΠ20. 

18. Νέα εργασία με τίτλο «Εργασία τοποθέτησης υδρομέτρων», ΚΑ : 25.6262.035, 

προϋπολογισμού 16.899,58,00 €, με χρηματοδότηση ΚΑΠ20. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


