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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               25.1.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 011/2019 

 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

1386/21.1.2019 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) Λαδάς 

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

Τριαντάφυλλος (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  

 

A. Δημιουργία ΚΑ εσόδου και εξόδου 

1 Δημιουργούνται οι νέοι ΚΑ εξόδων 60.6041.01 με τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων του 

προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» με ποσό 500,00€ και 60.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» με ποσό 800,00€ οι οποίο 

αθροιστικά (1.300,00€) θα ενισχυθούν από τον ισόποσο νεοδημιουργούμενο ΚΑ έσοδου 1212.02 με 

τίτλο «Απόδοση από τον ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων της Κοινωφελούς εργασίας» 

2 Το έργο «Σχεδιασμός Βιώσιμης αστικής κινητικότητας», το οποίο βρίσκεται εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό 2019 στο ΚΑ εσόδου 1322.08 με 20.000€ και σε ισόποσο ΚΑ εξόδου 69.6117.01 με 

αντίστοιχο ποσό, χρηματοδοτείται συνολικά με 40.000,0€ από το Πράσινο Ταμείο (Φορέας 
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χρηματοδότησης). Εφόσον στο έτος 2018 έχει τιμολογηθεί ποσό 22.111,77€ αλλά δεν έχει εισπραχθεί 

κανένα έσοδο, δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 69.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με το 

ποσό των  22.111,77€ (οφειλή παρελθόντων ετών) και, ενισχύοντας το εγγεγραμμένο έσοδο με επιπλέον 

20.000,00€ ώστε να διαμορφωθεί στις 40.000,00€ και να υπάρχει εγγεγραμμένη ολόκληρη η 

αναμενόμενη χρηματοδότηση, ο υπάρχων ΚΑ εξόδου 69.6117.01 διαμορφώνεται στη διαφορά, ήτοι 

40.000,00 – 22.111,77= 17.888,23€. Με τον τρόπο αυτόν το αναμενόμενο έσοδο ισοσκελίζεται με τους 

δύο ΚΑ εξόδων του έργου. 

3 Ο νεοδημιουργούμενος ΚΑ εξόδων 64.8116 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό 7.812,00€  θα 

ενισχυθεί μέσω αποθεματικού από τον νεοδημιουργούμενο 1322.06 ισόποσο ΚΑ εσόδου «Πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες: ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΣΑΕ 055(2003ΣΕ05500005)» 

 

Β.  Ενίσχυση του αποθεματικού 

Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

1. ΚΑ 30.6662.08 «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και καθαρισμό εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης» με ποσό ύψους 4.798,14€ 

2. ΚΑ 10.6613.02 «Προμήθεια  υλικού  μηχανοργάνωσης» με ποσό ύψους 6.000,00€  

3. ΚΑ 30.6662.02 «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου» με ποσό ύψους 7.622,80€  

4. ΚΑ 30.7325.01 «Κατασκευή εορταστικού διακόσμου Δ.Κ Μενεμένης» με ποσό ύψους 9.988,27€  

5. ΚΑ 30.7132.01 «Προμήθεια Λεωφορείου για τη Δημοτική Συγκοινωνία» με ποσό ύψους 90.000,00€  

6. ΚΑ 35.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων & προμήθεια ανταλλακτικών» με ποσό 

ύψους 1.676,96€  

7. ΚΑ 30.6265.01 «Αναγόμωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων» με ποσό ύψους 9.537,95€  

8. ΚΑ 30.7413.02 «Εκπόνηση μελέτης για κτηματογράφιση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής ΠΕ4» με 

ποσό ύψους 10.000,00€  

9. ΚΑ 00.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» με ποσό ύψους 152.000,00€  

10. ΚΑ 00.8115.01 «Διάφορα έξοδα» με ποσό ύψους 11.736,09€ 

11. ΚΑ 00.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό ύψους 1.528,73€ 

12. ΚΑ 10.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό ύψους 2.937,57€ 

13. ΚΑ 10.8115.01 «Διάφορα έξοδα» με ποσό ύψους 2.109,64€ 

14. ΚΑ 15.8111 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 19.145,21€ 

15. ΚΑ 15.8116.01 «Πληρωμή δαπανών προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ» με ποσό ύψους 4.649,51€ 

16. ΚΑ 15.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» με ποσό ύψους 200,00€ 

17. ΚΑ 30.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 2.067,64€ 

18. ΚΑ 35.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 2.825,00€ 

19. ΚΑ 35.8122.01 «Έργα» με ποσό ύψους 21.456,02€ 

 

Τα ποσά προέρχονται από ίδια έσοδα του Δήμου. 

 

 

Γ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

Προτείνεται η δημιουργία - ενίσχυση των 

1. ΚΑ 20.7336.01 «Επισκευή - αναμόρφωση δικτύου αεραγωγών στο γραφείο (συνεργείο)  οχημάτων του 

Δήμου» με ποσό 4.364,20€. 
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2. ΚΑ  20.6117.01 «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & επιβράβευση 

του κοινού για την ανακύκλωση, με διαδικτυακά μέσα, στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 

23.436,00€ 

3. ΚΑ 20.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 1.612,19€ 

4. ΚΑ 20.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό ύψους 452,16€ 

5. ΚΑ 20.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό ύψους 28.370,46€ 

6. ΚΑ 20.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» με ποσό ύψους 36.485,96€  

7. ΚΑ 20.8121.01 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με ποσό ύψους 24.775,00€  

8. ΚΑ 20.6162.01 «Διαχείριση ογκωδών απορριμάτων και μπαζοαπορριμάτων» με ποσό ύψους 6.515,83€  

9. ΚΑ  20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» με ποσό 8.663,58€ 

 

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. ΚΑ 20.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 15.398,56€ 

2. ΚΑ 20.6234.01 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους 5.000,00€ 

3. ΚΑ 20.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους 5.000,00€ 

4. ΚΑ 20.6264.03 «Συντήρηση και επισκευή συσκευών διαχείρισης στόλου fleet manager» με ποσό ύψους 

3.000,00€ 

5. ΚΑ 20.6633 «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά,  κλπ)» με ποσό ύψους 6.515,83€ 

6. ΚΑ 20.6635 «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με ποσό ύψους 10.000,00€ 

7. ΚΑ 20.6691.01 «Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου» με ποσό ύψους 15.000,00€ 

8. ΚΑ 20.7133.01 «Προμήθεια  πλαστικών & μεταλλικών κάδων» με ποσό ύψους 14.097,41€ 

9. ΚΑ 20.7135.02 «Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών ανεφοδιασμού καυσίμων οχημάτων - Διαχείριση 

οχημάτων του Δήμου μας» με ποσό ύψους 12.000,00€ 

10. ΚΑ 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣΔΑ» με ποσό ύψους 48.663,58€ 

 

Δ. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. ΚΑ  30.6261.01 «Συντήρηση εξωτερικής όψης Πολυκέντρου συνοικισμού Αγ. Νεκταρίου» με ποσό 

24.798,14€ 

2. ΚΑ  15.6235.01 «Ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων» με ποσό 24.000,00€  

3. ΚΑ  00.6451.01 «Ανάθεση υπηρεσιών ψηφιακής αναπαραγωγής εντύπων» με ποσό 2.400,00€ 

4. ΚΑ  30.7413.03 «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων» με 

ποσό 11.500,00€ 

5. ΚΑ  30.6117.06 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ολοκλήρωση διαχείριση στερεών αποβλήτων» με 

ποσό 3.472,00€ 

6. ΚΑ  30.7335.01 «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων» με ποσό 

1.405,96€ 

7. ΚΑ  30.7336.11 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» με ποσό 

2.542,00€ 
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8. ΚΑ  15.6063.01 «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με ποσό 

44.748,00€  

9. ΚΑ  30.6041.01 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» με ποσό 1.500,00€  

10. ΚΑ  35.6041.01 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» με ποσό 8.500,00€ 

11. ΚΑ  30.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού ορισμένου χρόνου» με ποσό 500,00€ 

12. ΚΑ  35.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού ορισμένου χρόνου» με ποσό 3.000,00€  

 

Ε. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. ΚΑ  00.6117.02 «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» με ποσό 

5.291,94€  

2. ΚΑ  10.7518.01 «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας» με ποσό 620,00€ 

3. ΚΑ  30.6651.01 «Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων» με ποσό 2.362,84€ 

4. ΚΑ  35.6692.01 «Προμήθεια φυτικού υλικού (βολβοί, εποχιακά ανθόφυτα, πολυετή, θάμνοι, δένδρα» με 

ποσό 7.587,80 

5. ΚΑ  30.7331.07 «συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών κτιρίων» με ποσό 

9.982,08€ 

6. ΚΑ  30.7331.01 «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων του Δήμου» με ποσό 22.121,24€ 

7. ΚΑ  35.6162.01 «Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων» με ποσό 22.813,07€ 

8. ΚΑ  30.7412.01 «Συμφωνία πλαίσιο μελετών ανάπλασης ελεύθερων - κοινόχρηστων χώρων» με ποσό 

37.406,00€ 

9. ΚΑ  10.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» με ποσό 1.166,85€ 

10. ΚΑ  30.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» με ποσό 444,16€ 

11. ΚΑ  35.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» με ποσό 409,10€ 

12. ΚΑ  00.6434.01 «Δαπάνες δημοσίων σχέσων (προμήθεια εδεσμάτων)» με ποσό 796,97€ 

13. ΚΑ  00.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό ύψους 7.473,10€  

14. ΚΑ  10.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 2.364,03€ 

15. ΚΑ  10.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό ύψους 609,00€ 

16. ΚΑ  10.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 9.288,23€ 

17. ΚΑ  15.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό ύψους 1.413,60€ 

18. ΚΑ  15.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό ύψους 11.249,56€ 

19. ΚΑ  15.8115.01 «Πληρωμή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ» με ποσό ύψους 59.375,64€ 

20. ΚΑ  15.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με ποσό ύψους 14.057,32€  

21. ΚΑ  30.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό ύψους 42.599,08€ 

22. ΚΑ  30.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό ύψους 4.446,29€ 

23. ΚΑ  30.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 3.485,49€ 

24. ΚΑ  30.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με ποσό ύψους 189,70€ 

25. ΚΑ  30.8122.01 «Έργα» με ποσό ύψους 11.655,81€ 

26. ΚΑ  30.8123 «Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες» με ποσό ύψους 13.776,51€ 

27. ΚΑ  35.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 145,50€ 

 

ΣΤ. Ενίσχυση ΚΑ εξόδου που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 

Ο ΚΑ 30.7323.01 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Κ. Αμπελοκήπων»  θα πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 30.411,88€. 

Επειδή ο ανωτέρω ΚΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν μπορεί να ενισχυθεί από ιδίους πόρους αλλά 

από αντίστοιχους ΚΑ, ήτοι από ΚΑ εξόδων που χρηματοδοτούνται από όμοιες πιστώσεις. Συνεπώς, για να 

ενισχυθεί με το αναγκαίο ποσό, μεταφέρονται σε αυτόν, μέσω αποθεματικού, πιστώσεις από τους: 
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1. ΚΑ 30.7131.05 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προειδοποίησης σε φωτεινούς σηματοδότες» 

με ποσό 16.070,40€ (έχει εξοφληθεί από ΚΑ εξόδων ΠΟΕ). 

2. ΚΑ 30.7131.04 «Προμήθεια αντλιών λυμάτων» με ποσό 10.000,00€ 

3. ΚΑ 30.7331.04 «Συντηρήσεις μονώσεων κτιρίων Δ.Κ. Μενεμένης» με ποσό 4.341,48€ 

 

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 Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους: 6 υπέρ, 1 λευκό ο Λαδάς Παράσχος, 1 αποχή η Λαϊνάκου Αφροδίτη) 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού 

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

 

B)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 011/2019. 

 

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  28.1.2019  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

Μαρία Αποστολίδου 

 

ΑΔΑ: ΨΘΞΑΩΨΕ-ΜΤΤ
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