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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  24-08-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 133/2020       
 
ΘΕΜΑ: 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

  

Σήμερα, 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την 14401/20-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 
184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες οι είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κυριλλίδης Γεώργιος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Γκαλέτσης Αθανάσιος 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Μύθυμη Ελένη 

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Ράπτου Όλγα 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  

8 Κατζικάς Γεώργιος 8  

9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Κουσίδης Γεώργιος 11  

12 Καζαντζίδης Γεώργιος 12  

13 Αβραμίδης Μωυσής 13  

14 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 14  

15 Καρράς Ευστράτιος 15  

16 Σιδηρόπουλος Σάββας 16  

17 Ζυγανιτίδης Απόστολος 17  

18 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 18  

19 Γυμνόπουλος Κοσμάς 19  

20 Σεμερτζίδου Αγγελική 20  

21 Αποστολίδου Μαρία 21  

22 Παπαδήμας Αναστάσιος 22  

23 Φουκίδης Απόστολος 23  

24 Νοτάκης Ιωάννης 24  

25 Τσομπανοπούλου Μελίσα 25  

26 Σμήλιος Ηλίας 26  

27 Καρασαρλίδου Σοφία 27  

28  28  

29    29  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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30    30  

31    31  

32    32  

33    33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
 
Η παράταξη «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» δηλώνουν αποχή από τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μεθόδευση και τον εμπαιγμό τελικά του Δημοτικού Συμβουλίου σε 
σχέση με το κλείσιμο του ΚΔΑΠ Αγίου Νεκταρίου από την Δημοτική αρχή και το ταυτόχρονο άνοιγμα ιδιωτικού 
από τον Φάρο του κόσμου .Η διοίκηση όφειλε να ενημερώσει για τις συζητήσεις που έγιναν και τις συμφωνίες 
πριν την ψήφιση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο .Θεωρούμε ανεπίτρεπτη, αντιδεοντολογική και 
αντισυναδελφική τη στάση του Δημάρχου . 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. 
242/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

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 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 284/2019 απόφαση 
ΔΣ  

 
A. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2020 έργων 
χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ  

 
Βάσει της με α.π. 42437/8-7-2020 Απόφασης Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ αποδίδεται 
στον Δήμο μας ποσό ύψους 1.231.777,39€ ως αντισταθμιστικό όφελος από λιμενική και 
εμπορευματική δραστηριότητα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» για το έτος 2019 
(ΚΥΑ 77484/4-11-2019 ΦΕΚ 4300 Β΄). Με το Γραμμάτιο Είσπραξής 216/2020 το ποσό πιστώθηκε 
στον Λογαριασμό του Δήμου μας και θα πρέπει να εισαχθεί ως έσοδο με αναμόρφωση στον 
προϋπολογισμό έτους 2020 στον ΚΑ εσόδων 0629 «Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους» 
και μεταφέρεται ισόποσα  στο αποθεματικό προς ενίσχυση του.  

 
Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού  

 
1. Ενισχύεται ο ΚΑ 00.8261.03 «Επιστροφή προκαταβολής από  ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 

αναγκών» με ποσό ύψους 256.000,00€ για τη λογιστική τακτοποίηση της ληφθείσας κατά το 
έτος 2019 προκαταβολής, εφόσον το εγγεγραμμένο ποσό δεν επαρκεί 

2. Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6738.01 «Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων» με 
ποσό ύψους 227.000,00€, εφόσον το εγγεγραμμένο ποσό υπολείπεται από το εγκριθέν Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης κατά 50.000,00€ αφού από παραδρομή δεν ενεγράφη το ορθό ποσό. Το 
λοιπό ποσό των 177.000,00€ θα δοθεί ως η έκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 23 παργρ. 3 
του  ν 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020): «Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους 
των δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη για λόγους αποτροπής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο 
χρόνο αυτή διαρκεί». 
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3. Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό ύψους 25.000,00€  

4. Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6822 «Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων χρήσης» με ποσό ύψους  
51.000,00€  

5. Ενισχύεται ο ΚΑ 15.6061.01 «παροχή μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους» με 
ποσό ύψους  3.500,00€  

 

Γ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 
 

1. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 64.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου» με ποσό 160.150,00€ εφόσον το ποσό υφίσταται στο Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου 
από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (εισήχθη κατά το έτος 2019) και από παραδρομή δεν 
ενεγράφη στον προϋπολογισμό του 2020 σε αντίστοιχο ΚΑ εξόδων.  

2. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 00.6731.01 «Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές του 
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»  με ποσό 20.000,00€  

3. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων  30.6117. 07 "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης 
Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης (MIS:5037423)»" με ποσό 74.400,00€.  

Δ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

 
Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 20.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 
με ποσό 24.600,00€ 
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του 
πρ/σμού, 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 από τον  ΚΑ εξόδων: 

1. 20.7133.01 «Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών κάδων»  ο οποίος μειώνεται κατά 
24.600,00€ 

 

Ε. Αναμόρφωση Εσόδων Ομάδας Ι, 
 
Σε ΚΑ εσόδων της Ομάδας Ι, σύμφωνα με τις συνημμένες εκτυπώσεις του Καθολικού Εισπράξεων, 
έχει εισπραχθεί συνολικό ποσό κατά 157.219,71€ μεγαλύτερο των εγγεγραμμένων.  
Συγκεκριμένα: 

1. Στον ΚΑ 0122 «Τέλη και δικαιώματα από  παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-
20/10/1958)» έχει εισπραχθεί ποσό κατά23.378,34€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

2. Στον ΚΑ 0311.02 «Τέλη καθαριότητας με οίκοθεν είσπραξη» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 33,60€ 
μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

3. 3.Στον ΚΑ 0521 «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» έχει 
εισπραχθεί ποσό κατά 4.188,48€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

4. 4.Στον ΚΑ 0522  «Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 
11.600,00€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

5. Στον ΚΑ 1518 «Καταπτώσεις εγγυήσεων» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 6.686,60€ μεγαλύτερο 
του εγγεγραμμένου 

6. Στον ΚΑ  2111.02 «Τακτικά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» έχει εισπραχθεί ποσό 
κατά 111.332,69€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ.38347/27-7-2018 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι 
ανωτέρω ΚΑ ανήκουν στην κατηγορία  εσόδων όπου δεν είναι δυνατή η αύξηση επιμέρους ΚΑ παρά 
μόνον όταν υπάρχει συνολική αύξηση της ομάδας των εσόδων αυτών (Ομάδα 1), με σκοπό την  
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ισορροπία της ομάδας, εφόσον το συνολικό έσοδο που είναι εγγεγραμμένο στην ομάδα δεν φθάσει 
ακόμη στον στόχο, μειώνονται ισόποσα (συνολικά σε ύψος 157.219,71€ )  οι εξής ΚΑ εσόδων: 
α)   0451 «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» κατά  10.000,00€.  
β) 0452 «Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων»  κατά 10.000,00€  
γ)   0461.01  «Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)» κατά  30.000€  
δ)  1512 «Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)» κατά  39.219,71€.  
ε)  1699.01 «Έκτακτα έσοδα από αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων»  κατά 10.000,00€  
στ)  2115  «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» κατά  20.000€  
ζ)   2119.01 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων» κατά  10.000,00€.  
η)  2119.03 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ΤΧΚΧ για στάθμευση»  κατά 8.000,00€  
θ)  2211 «Έκτακτα γενικά έσοδα» κατά  20.000€  
 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, την υπ΄αριθμ. 242/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                Με ψήφους 26 Υπέρ – 1 Κατά 

Α) Εγκρίνει την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική 
εισήγηση της  υπηρεσίας). 

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 
-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησε. 
 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
Ο Πρόεδρος       
                                                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  25 - 08 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


