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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                9.1.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ορθή επανάληψη 

Ως προς λεκτικές περιγραφές στους ΚΑΕ  

και διόρθωση του ΚΑ 20.8111 στον ορθό ΚΑ 20.8111.01 

 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 004/2019 

 

ΘΕΜΑ: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2019, 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά 

από την την 207/4.1.2019 έγγραφη πρόσκληση της 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 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 

Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) 

Λαδάς Παράσχος  (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).  

Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος).  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

   

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 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 325/2018 απόφαση ΔΣ  

• Το γεγονός ότι τα κάτωθι έργα εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό έτους 2018 μετά την ολοκλήρωση της 

καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2019 και για τον λόγο αυτόν δεν είναι ενταγμένα σε αυτόν. 

• Την υποχρέωση του Δήμου να αναλαμβάνει κατά απόλυτη προτεραιότητα τις Εγκεκριμένες Πολυετείς 

αναλήψεις υποχρεώσεών του. 

  

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνονται οι κάτωθι αναμορφώσεις: 
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A. Έργα Χρηματοδοτούμενα- Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων 

 

1. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5762/19-10-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΑΔΑ Ω6ΥΝ7ΛΛ-ΤΝΜ) εντάχθηκε η Πράξη «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και 

προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 167.276,00€ 

στον προϋπολογισμό του έτους 2019, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 

1321.06 με τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση 

περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020» και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.7341.03 με τίτλο «Ενίσχυση οικολογικής 

συνείδησης και προώθησε περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του 

Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  

 

2. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5657/2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ 

ΩΦΜΧ7ΛΛ-ΚΔΓ) εντάχθηκε η Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» του Ε.Π. 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 

98.760,00€ στον προϋπολογισμό του έτους 2019,  προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ 

εσόδων 1321.07 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» 

του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.03 με 

τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  

 

3. Με τη με αριθμό 60765/31-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η Πράξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€, 

χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στον 

προϋπολογισμό του έτους 2019,  προτείνεται η δημιουργία ΚΑ εσόδου 1322.10 με ποσό 140.000,00€ 

με τίτλο {Έσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», καθώς και η δημιουργία ισόποσου 

ΚΑ εξόδων 64.7131.03 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού 

εξοπλισμού». 

 

4. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 439440/20-9-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

μας κοινοποιήθηκε η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3231/4-9-2018 για την υλοποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Με την ανωτέρω ΑΑΥ εγκρίθηκε υπέρ του Δήμου μας ποσό ύψους 

150.000,00€.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στον προϋπολογισμό του έτους 2019, προτείνεται η 

δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1326.01 με τίτλο (Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις 

για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης»)  και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 30.7331.03 με τίτλο 

«Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» μέσω 

προγραμματικής σύμβασης με την ΠΚΜ». 
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5. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 4101/20-7-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΑΔΑ 7Α627ΛΛ-Δ2Χ) μας κοινοποιήθηκε η Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Πράσινες αυλές σχολείων: 

1ο Γυμνάσιο Μενεμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5023740 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020  και δη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με δικαιούχο τον Δήμο 

μας. Για να  εισαχθεί  το εγκριθέν ποσό ύψους 322.400,00€ στον προϋπολογισμό του έτους 2019, 

προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.05 με τίτλο «Χρηματοδότηση του 

έργου: Πράσινες αυλές σχολείων: 1
ο
 Γυμνάσιο Μενεμένης, μέσω ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας» και του 

αντίστοιχου  ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.04 με τίτλο «Πράσινες αυλές σχολείων: 1
ο
 Γυμνάσιο 

Μενεμένης, μέσω ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας». 

 

6. Με τη με αριθμό 65615/13-11-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών των δήμων της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 539.956,25€ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, με ποσό 227.000,00€ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με 

ποσό 312.956,25€ από ιδίους πόρους του Δήμου. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στον 

προϋπολογισμό του έτους 2019, προτείνεται η δημιουργία του ΚΑ εσόδων 1322.11 με ποσό ύψους 

227.000,00€ με τίτλο {Έσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση του έργου 

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» 

συνολικού προϋπολογισμού 539.956,25€»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7135.01 με 

τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της 

χώρας» μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

 

Β. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού  - Πολυετείς Αναλήψεις Υποχρεώσεων 

Προτείνεται: 

1. η ενίσχυση του ΚΑ 20.8111.01 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 12.350,73€ για να 

εξοφληθούν ΠΟΕ υποχρεώσεις.   

2. η ενίσχυση του ΚΑ 20.6634 «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό ύψους 

14.974,35€ (Πολυετής Ανάληψη Υποχρέωσης) 

3. η δημιουργία ΚΑ 20.6643.01 «προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» με ποσό 8.397,24€ (Πολυετής 

Ανάληψη Υποχρέωσης)   

4. η ενίσχυση του ΚΑ 20.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια αλατιού)»  με ποσό ύψους 

100,00€  

 

Σύνολο: 35.822,32€ 

 

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 μείωση, η οποία προκύπτει ως εξής: 

1.ο ΚΑ 20.7133.01 «προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών κάδων» μειώνεται κατά 12.450,73€ 
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2.  ο ΚΑ 20.6644.01 «προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» μειώνεται κατά 13.883,52€ 

3. ο ΚΑ 20.6641 «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» μειώνεται κατά 

9.488,07€ 

 

Γ. Δημιουργία / Ενίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού- Πολυετείς Αναλήψεις Υποχρεώσεων 

 

1. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 35.6641.01 «προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό 

9.101,32€ 

2. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.6641.01 «προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό 

3.048,66€ 

3. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.6641.01 «προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό 

4.101,32€ 

4. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6643 «προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με ποσό 95,56€ 

5. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.6643 «προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με ποσό 95,56€ 

6. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.6634.01 «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό 

21.971,93€ 

7. Δημιουργείται ο ΚΑ εξόδων 30.7336.06 «σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες σχολικών και δημοτικών 

ανοιχτών χώρων» με ποσό 1.938,00€ 

8. Δημιουργείται ο ΚΑ εξόδων 30.7336.04 «συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων» με ποσό 9.200,00€ 

9. Δημιουργείται ο ΚΑ εξόδων 30.7336.05 «καθαρισμός φρεατίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» με 

ποσό 5.820,00€ 

10. Δημιουργείται ο ΚΑ εξόδων 35.6644 «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» με 

ποσό 3.086,08€ 

11. Δημιουργείται ο ΚΑ εξόδων 30.6644 «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» με 

ποσό 1.130,85€ 

12. Δημιουργείται ο ΚΑ εξόδων 35.7332.15 «κλάδευση δένδρων ετών 2018-2019» με ποσό 53.443,65€ 

 

Δ. Ενίσχυση του αποθεματικού - Πολυετείς Αναλήψεις Υποχρεώσεων 

 

Εφόσον η Πολυετής Ανάληψη Υποχρέωσης για το έργο «κλάδευση δένδρων ετών 2018-2019» θα πρέπει να 

εγγραφεί στον ΚΑ 35.7332.15, το ποσό των 30.000,00€ που βρίσκεται εγγεγραμμένο στον ΚΑ 35.7332.14 για το 

ίδιο έργο μεταφέρεται στο αποθεματικό προς ενίσχυσή του , προέρχεται δε από ιδίους πόρους.  

 

 

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 

της  προέδρου 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          (Κατά της κλάδευσης δέντρων ο Λαδάς Π. και αποχή η Λαϊνάκου Α.) 
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Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας). 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 004/2019. 

 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  10.1.2019        

 

                                                                                                                                                Η Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                        Μαρία  Αποστολίδου 
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