ΑΔΑ: 6ΝΛ5ΩΨΕ-Ρ37

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.13 11:37:32
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
08.02.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 027/2019
ΘΕΜΑ: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από
την 2353/4.2.2019 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) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 2) Λαδάς Παράσχος (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το2ο 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
Με τη με αριθμό 60083/30-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης», συνολικού προϋπολογισμού 502.000,00€ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Το
πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, με ποσό 252.700,00€ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με ποσό 249.300,00€
από ιδίους πόρους του Δήμου. Το έργο εντάχθηκε στον πρ/σμό του 2018 μετά την κατάρτιση του πρ/σμού
2019 (ΑΔΣ 310/2018 20η αναμόρφωση, ΑΔΑ: ΩΦΕΝΩΨΕ-Ι0Ω). Μετά την δημοπράτηση του έργου στις
29.01.2019, το ποσό που θα πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019 ανέρχεται πλέον σε
252.700,00€ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Προτείνεται η δημιουργία ΚΑ εσόδου 1322.09 με ποσό ύψους 252.700,00€ με τίτλο {Έσοδα από το Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», συνολικού προϋπολογισμού 502.000,00€»} και του αντίστοιχου ισόποσου
ΚΑ εξόδων 64.7331.02 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης», μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Β. Ενίσχυση του αποθεματικού
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Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων:
1.
ΚΑ 30.7332.02 «Προμήθεια ανταλλακτικών και οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικών
εγκαταστάσεων» με ποσό ύψους 25.000,00€
ΚΑ 35.7332.09 «Συντήρηση χλοοτάπητα των δημοτικών σταδίων» με ποσό ύψους 10.000,00€
2.
3.
ΚΑ 35.7332.10 «Συντήρηση πάρκων και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου» με ποσό ύψους
20.000,00€
4.
ΚΑ 35.6693.01 «Προμήθεια λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ» με ποσό ύψους 10.000,00€
5.
ΚΑ 35.6662.01 «Προμήθεια αδρανών, οικοδομικών υλικών πρασίνου» με ποσό ύψους
2.000,00€
6.
ΚΑ 35.6277.02 «Υλικά άρδευσης για χώρους πρασίνου» με ποσό ύψους 15.000,00€
Γ. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού
ΚΑ 10.8111.02 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού, καταβολή δώρων & επιδομάτων παρελθόντων
1.
ετών» με ποσό ύψους 93.762,75€
2.
ΚΑ 30.8111.02 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού, καταβολή δώρων & επιδομάτων παρελθόντων
ετών» με ποσό ύψους 5.497,56€
3.
ΚΑ 35.8111.02 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού, καταβολή δώρων & επιδομάτων παρελθόντων
ετών» με ποσό ύψους 21.316,20€
ΚΑ 30.7332.01 «Συντηρήσεις και έλεγχος παιδικών χαρών» με ποσό ύψους 25.000,00€
4.
5.
ΚΑ 35.7332.01 «Εργασίες φυτοπροστασίας» με ποσό ύψους 24.800,00€
6.
ΚΑ 30.6117.10 «Βαθμονόμηση οργάνων τοπογραφίας» με ποσό ύψους 400,00€
7.
KA 30.7323.02 «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού
Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου,
Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου» με ποσό ύψους
25.433,99€
8.
ΚΑ 15.6652 «Προμήθεια φωτογραφικού υλικού» με ποσό ύψους 10.000,00€
Δ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1.
ΚΑ 35.7332.13 «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του
δήμου» με ποσό 30.000,00€
2.
ΚΑ 10.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους
1.500,00€
3.
ΚΑ 30.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους
5.000,00€
4.
ΚΑ 35.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους
600,00€
5.
ΚΑ 15.6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με ποσό ύψους 2.000,00€
Ε. Ενίσχυση ΚΑ εξόδου που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Ο ΚΑ 30.6661.01 «Προμήθεια αναλωσίμων οικοδομικών μικροϋλικών για τα συνεργεία συντήρησης» θα
πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 7.300,00€. 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 τον:
1.
ΚΑ 30.7131.02 «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για εξοπλισμό συνεργείων
συντήρησης» ποσό 7.300,00€
ΣΤ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού
Προτείνεται η δημιουργία ή ενίσχυση των
1.
ΚΑ 20.8111.02 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού, καταβολή δώρων & επιδομάτων παρελθόντων
ετών» με ποσό ύψους 130.107,26€
2.
ΚΑ 20.6633 «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κλπ)» με ποσό ύψους 700,83€
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3.
ΚΑ 20.6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό
ύψους 80.000,00€
4.
ΚΑ 20.6644.01 «Προμήθεια λιπαντικών» με ποσό ύψους 17.650,30€
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 του ανωτέρω ΚΑ
εξόδων, προτείνεται ισόποση μείωση, η οποία προκύπτει ως εξής:
1.
ΚΑ 20.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» με ποσό ύψους 168.458,39€
2.
ΚΑ 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό
ύψους 60.000,00€.
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
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 027/2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 11.02.2019
Η Πρόεδρος

Μαρία Αποστολίδου
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