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Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 07-09-2020
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 141/2020
ΘΕΜΑ: 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό
Συμβούλιο, ύστερα από την 15938/03-09-2020 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 και οι τριάντα τρείς (33) και απόντες ουδείς.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραμίδης Κυριάκος
Κεσόγλου Παύλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Μανωλόπουλος Βασίλης
Γρούγιος Ηλίας
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κατζικάς Γεώργιος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Κουσίδης Γεώργιος
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραμίδης Μωυσής
Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
Καρράς Ευστράτιος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Ζυγανιτίδης Απόστολος
Ιωαννίδης Εμμανουήλ
Γυμνόπουλος Κοσμάς
Σεμερτζίδου Αγγελική
Αποστολίδου Μαρία
Παπαδήμας Αναστάσιος
Φουκίδης Απόστολος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Μύθυμη Ελένη
Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία
Ράπτου Όλγα

ΑΠΟΝΤΕΣ :
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Νοτάκης Ιωάννης
Τσομπανοπούλου Μελίσα
Σμήλιος Ηλίας
Καρασαρλίδου Σοφία
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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».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο 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 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 284/2019 απόφαση ΔΣ
Η παρούσα εισήγηση αφορά σε δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεων,
οι οποίες προηγήθηκαν ( υπ.αρ. 260 και 264/2020).
A. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2020 των πιστώσεων για τη
μισθοδοσία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Βάσει του με α.π. 52360/19-8-2020 εγγράφου του ΥΠΕΣ, προσλαμβάνονται στον Δήμο μας με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 44 άτομα για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Για
την κάλυψη της μισθοδοσίας τους, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, δημιουργείται ο ΚΑ εσόδων 1211.05
«Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για τη μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων» με ποσό ύψους 219.000,00€. Αντιστοίχως,
δημιουργούνται, αθροιστικώς ισόποσα με το ανωτέρω έσοδο, οι εξής ΚΑ εξόδων:
1. ΚΑ 15.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
καθαριότητα των σχολικών μονάδων» με ποσό ύψους 173.000,00€
2. ΚΑ 15.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων» με ποσό ύψους 46.000,00€.
Β. Ενίσχυση του αποθεματικού
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους Κ.Α.:
1.
Με το ποσό των 15.000,00€ από τον ΚΑ 10.6021 «Τακτικές αποδοχές (υπαλλήλων αορίστου
χρόνου)»
2.
Με το ποσό των 20.000,00€ από τον ΚΑ 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου»
3.
Με το ποσό των 20.000.00 € από τον ΚΑ 00.6121 «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (αρθρο
92 ν. 3852/2010)»
4.
Με το ποσό των 9.135,00€ από τον ΚΑ 15.6482.02 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων - εξοχών
για φιλοξενία παιδιών του Δήμου», εφόσον το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά.
Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1.
ΚΑ 30.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» με ποσό 95.000,00€
2.
ΚΑ 30.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 5.000,00€
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3.
ΚΑ 35.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με το ποσό των
7.000,00€
4.
ΚΑ 35.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» με το ποσό των 2.000,00€
5.
ΚΑ 00.6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Γεν. Γραμματέα-ειδ. συνεργατών
κλπ)» με το ποσό των 4.000,00€
6.
ΚΑ 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ληξίαρχος κλπ)» με το ποσό των 2.000,00€
7.
Ενισχύεται ο ΚΑ 35.7332.07 «Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων» με ποσό ύψους
10.000,00€ για την έναρξη του νέου διαγωνισμού
8.
Ενισχύεται ο ΚΑ 30.6264.02 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων » με ποσό ύψους
310,00€
9.
Ενισχύεται ο ΚΑ 10.6263.01 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους 30,00€
10. Ενισχύεται ο ΚΑ 15.6474.01 «Έξοδα διοργάνωσης κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων»
με ποσό ύψους 6.000,00€
11. Ενισχύεται ο ΚΑ 15.6061.01 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους» με ποσό
ύψους 16.504,00€
12. Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6515 «Προμήθειες ΤΠΔ επί αποδιδόμενων χρηματοδοτήσεων» με ποσό ύψους
5.000,00€
13. Ενισχύεται ο ΚΑ 10.6266.02 «Αναβάθμιση εφαρμογών Genesis ΟΤΑ και εφαρμογών για τις
υπηρεσίες του δήμου» με ποσό ύψους 21.675,20€
14.
Ενισχύεται ο ΚΑ 10.6462 «Δημοσίευση προκυρήξεων» με ποσό ύψους 5.000,00€
Δ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού
Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων ο ΚΑ 35.7332.16 «Κλάδευση δένδρων 2020-2021» με ποσό ύψους
15.000,00€ για την έναρξη του νέου διαγωνισμού
Ε. Έργα Χρηματοδοτούμενα- Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων
1.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4589/27-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
(ΑΔΑ ΩΑΓ57ΛΛ-Χ6Ζ) εντάχθηκε η Πράξη «Πράσινες διαδρομές Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» με
Κωδικό ΟΠΣ 5063426 του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας. Για να
εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 2.525.076,48€στον προϋπολογισμό του έτους 2020, προτείνεται η δημιουργία
του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.20 με τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου «Πράσινες διαδρομές Δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ
εξόδων 64.7341.10 με τίτλο «Πράσινες διαδρομές Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020»
2.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4587/27-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
(ΑΔΑ 9ψΩΑΓ57ΛΛ-Χ6Ζ) εντάχθηκε η Πράξη «Βιοκλιματική αναβάθμιση συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου
Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063427 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020»με δικαιούχο τον Δήμο μας. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 4.210.521,34€ στον
προϋπολογισμό του έτους 2020, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.21 με τίτλο
«Χρηματοδότηση του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου Δήμου Αμπελοκήπων
- Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων
64.7341.11 με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Έως σήμερα το έργο ήταν εγγεγραμμένο στον πρ/σμού του Δήμου έτους 2020 στον ΚΑ εσόδων
1322.12 «Χρηματοδότηση του έργου "Ανάπλαση Ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Αγίου
Νεκταρίου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης" ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕ» και αντίστοιχα
εξόδων στον ΚΑ εξόδων 64.7322.02 «Ανάπλαση Ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Αγίου
Νεκταρίου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕ» ως
χρηματοδοτούμενο από την ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕ. Εφόσον τώρα εντάχθηκε στο Ε.Π.
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» οι ανωτέρω ΚΑ εσόδων και εξόδων καταργούνται.
3.
Με τη με αριθμό 50125/6-8-2020 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5)
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η Πράξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Προμήθεια
απορριμματοφόρων και λιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 660.000,00€, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
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ΙΙ. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στον προϋπολογισμό του έτους 2020, προτείνεται η δημιουργία ΚΑ
εσόδου 1322.07 με ποσό 660.000,00€με τίτλο {Έσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την
υλοποίηση του έργου «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», καθώς και η δημιουργία ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7132.02 με
τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών» (μέσω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) .
4.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 103859/14-10-2019 Προέγκρισης ΣΑ Ε047, Αριθμός Απόφασης 1325
(ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο του έργου με ενάριθμό 2019ΣΕ04700003 με τίτλο
«Αναβάθμιση λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του
Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ 2019 με Φορέα υλοποίησης τον Δήμο μας και Φορέα χρηματοδότησης το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 333.600,00€ στον
προϋπολογισμό του έτους 2020, προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1322.03 με τίτλο
{Χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμιση λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης στον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης» από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 με Φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7331.03 με τίτλο «Αναβάθμιση
λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» από το Εθνικό
Σκέλος του ΠΔΕ 2019 με Φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
ΣΤ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού
Προτείνεται η ενίσχυση των ΚΑ εξόδων
1.
ΚΑ 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό 50.000,00€
2.
ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» με ποσό 10.000,00€
3.
ΚΑ 20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 3.000,00€
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 από τους εξής ΚΑ
εξόδων:
1.
ΚΑ 20.6011 «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» με ποσό 20.000,00€
2.
ΚΑ 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό
43.000,00€.
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, τις υπ. αριθμ. 260 και 264/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την 16η 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.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Κουσενίδης Αλέξανδρος
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Αμπελόκηποι 08 - 09 – 2020
Η Ειδική Γραμματέας
Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος
Κουσενίδης Αλέξανδρος

