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Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 16/2020 απόφασης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 2721/19-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων                                     
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. vi του εδ. κ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των προϋπολογισμών, 
των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων 
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 
16/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 και 
προτείνει την έγκριση του. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο περ. vi του εδ. κ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
ως ισχύει 

2. Την αριθ. 16/2020 απόφαση της ΔΗΚΕΑ 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

ΑΔΑ: ΩΓΖ0ΩΨΛ-3ΟΙ



 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 της ΔΗΚΕΑ ως 
εξής: 

1. Στο σκέλος των Εσόδων ενισχύονται οι παρακάτω κωδικοί ως εξής: 

 ο Κ.Α. 74.03.00.1000 με τίτλο «Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι  έτους 2020», ενισχύεται με το ποσό των 42.027,58 ευρώ, και 
διαμορφώνεται από τις 148.633,84 ευρώ στις  190.661,42 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 08.54.03.0002  με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 1.600,32 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τις 6.563,61 ευρώ στις 8.163,93 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 08.54.03.0003  με τίτλο «Εισφορά Αλληλεγγύης Μισθωτών 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 58,48 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τα 226,98 ευρώ στα 285,46 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 08.54.09.1801  με τίτλο «Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%», 
ενισχύεται με το ποσό των 320,24 ευρώ και διαμορφώνεται από τα 
1.543,91 ευρώ στα 1.864,15 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 08.55.00.0002  με τίτλο «Ι.Κ.Α. Λογ/σμός Τρέχουσας Κίνησης 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 13.048,88 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τις 49.815,81 ευρώ στις 62.864,69 ευρώ. 

2. Στο σκέλος των Εξόδων ενισχύονται οι παρακάτω κωδικοί ως εξής: 

 ο Κ.Α. 60.00.00.0002 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού 
προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2020» ενισχύεται με το 
ποσό των 32.024,00 ευρώ και διαμορφώνεται από τις 112.446,00  
ευρώ στις 144.470,00 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 60.03.00.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις προσωπικού Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το 
ποσό των 8.005,12 και διαμορφώνεται από τις 29.290,05 ευρώ στις 
37.295,17 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 04.54.03.0002  με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 1.600,32 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τις 6.563,61 ευρώ στις 8.163,93 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 04.54.03.0003  με τίτλο «Εισφορά Αλληλεγγύης Μισθωτών 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 58,48 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τα 226,98 ευρώ στα 285,46 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 04.54.09.1801 με τίτλο «Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%», 
ενισχύεται με το ποσό των 320,24 ευρώ και διαμορφώνεται από τα 
1.543,91 ευρώ στα 1.864,15 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 04.55.00.0002 με τίτλο «Ι.Κ.Α. Λογ/σμός Τρέχουσας Κίνησης 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 13.048,88 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τις 49.815,81 ευρώ στις 62.864,69 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 62.07.03.1087 με τίτλο «Δαπάνες επισκευής-συντήρησης  
οχημάτων Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 509,23 
ευρώ και διαμορφώνεται από τις 3.500,00 ευρώ στις 4.009,23 ευρώ. 
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 ο Κ.Α. 62.07.03.1088 με τίτλο «Δαπάνες ανταλλακτικών οχημάτων 
Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με το ποσό των 490,00 ευρώ και 
διαμορφώνεται από τις 3.500,00 ευρώ στις 3.990,00 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 64.08.01 με τίτλο «Υλικά Καθαριότητας», ενισχύεται με το 
ποσό των 499,23 ευρώ και διαμορφώνεται από τις 2.000,00 ευρώ στις 
2.499,23 ευρώ. 

 ο Κ.Α. 64.08.02 με τίτλο «Υλικά Φαρμακείου», ενισχύεται με το ποσό 
των 500,00 ευρώ και διαμορφώνεται από τις 3.000,00 ευρώ στις 
3.500,00 ευρώ. 

3. Ύστερα και από τις τροποποιήσεις αυτές στο σκέλος των Εξόδων και των 
Εξόδων, ο Κ.Α. 41.99 με τίτλο «Πλεόνασμα – Αποθεματικά» παραμένει 
αμετάβλητος στο ποσό των 16.449,38 ευρώ και  αυξάνεται το γενικό σύνολο 
των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμός έτους 2020, 
ισοσκελίζοντας στις 678.330,43 ευρώ.   

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 48/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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