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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 24-06-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 168 / 2019       

 
Θέµα: 
 
 

: 1. Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»  
  2. Ένταξη έργου στο πρόγραµµα- αναµόρφωση πρ/σµού (11η αναµόρφωση) 
  3. Έγκριση αλλαγής χρηµατοδότησης 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιουνίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 11457/20-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν δεκαεπτά (17) και απόντες δεκαέξι (16) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Σουσλόγλου Νικόλαος 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Εµεινίδης Αναστάσιος 
9 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 9 Κυριλλίδης Γεώργιος 
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10 Αθανασιάδης Ιωάννης 
11 Αποστολίδου Μαρία 11 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
14 Αβραµίδης Μωυσής 14 Λαδάς Παράσχος 
15 Γκαλέτσης Αθανάσιος 15 Μαυρίδου Αναστασία 
16 Νοτάκης Ιωάννης 16 Σµήλιος Ηλίας 
17 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 17  
18  18  
19  19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
    
    

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, 
αλλά δεν παρέστη καµία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 
έκτακτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους ως 
έκτακτα. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 

 
Βάσει της µε α.π. 30292/19-4-2019  Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατανοµή ποσών 
από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στους ∆ήµους της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος. Ο 
προγραµµατισµός των δράσεων που θα υλοποιηθούν γίνεται από τους  ∆ήµους. Με την έκδοση της 
Απόφασης προβλέφθηκε ότι θα καταβληθεί το 50% της επιχορήγησης µε χρηµατική Εντολή προς το ΤΠ∆, 
το οποίο και έγινε µε την µε α.π.43568/7-6-2019 1η Εντολή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο 
Εσωτερικών προς του Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, µε το οποίο δίδεται εντολή να αποδοθεί στον 
∆ήµο µας το ποσό των 160.150,00€, ως το 50% της συνολικής επιχορήγησης που µας αντιστοιχεί.  
 
Ο ∆ήµος έχει εγγεγραµµένο στον ΚΑ εξόδων 30.7322.01 το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» µε 
ποσό ύψους 90.873,20€, έργο το οποίο έχει και δέσµευση για το επόµενο έτος ύψους 349.370,25€. 
Εφόσον η ανωτέρω χρηµατοδότηση είναι ύψους 320.000,00€, καλύπτει σχεδόν τη δαπάνη του έργου, και 
εφόσον το έργο αυτό τυγχάνει ενταγµένο στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄αριθµό 4748/20.02.2018 απόφασης 
Υπουργού Εσωτερικών, προτείνεται το έργο  «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» να είναι αυτό που θα 
χρηµατοδοτηθεί από την ανωτέρω επιχορήγηση.  
 
Προτείνεται συνεπώς: 
1. Η έγκριση της επιχορήγησης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» από το ποσό των 
320.000,00€ βάσει της µε α.π. 30292/19-4-2019  Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, ως έργο ενταγµένο 
στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄αριθµό 4748/20.02.2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών  
2. Η δηµιουργία νέου  ΚΑ εσόδου 1322.04 ύψους 160.150,00€ µε τίτλο {«επιχορήγηση από το 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών»} και η ισόποση δηµιουργία ΚΑ 
εξόδων 64.7322.01 µε τίτλο {«Ανακατασκευή παιδικών χαρών» µε επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ} (10η αναµόρφωση πρ/σµου).  
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Επειδή όµως το εγγεγραµµένο στον ΚΑ εξόδων 30.7322.01 έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» έχει 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, δεν µπορεί να µεταφερθεί στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του αλλά µόνον να 
καλύψει άλλους ΚΑ εξόδων χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ, προτείνεται η αλλαγή χρηµατοδότησης σε 
υπάρχοντες ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2019, οι οποίοι σήµερα έχουν 
χρηµατοδότηση ιδίων πόρων, σε ύψος ίσο µε αυτό του ανωτέρω ΚΑ, ήτοι 90.873,20€. 
 
Ως δαπάνες, που δύνανται να καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), 
νοούνται αυτές που αφορούν σε προµήθειες µονίµων εξοπλιστικών µέσων ή µηχανικού εξοπλισµού 
τεχνικού ή αναδιοργανώσεως υπηρεσιών, ή σε προµήθειες κεφαλαιουχικών αγαθών, προοριζοµένων 
αποκλειστικά για κατασκευές µονίµων ή ηµιµονίµων εγκαταστάσεων ή έργων(Ελ. Συν. Πράξη 3/2010 Τµ.  
 
 Όσον αφορά στις µελέτες, που εκπονούνται µε σκοπό την αποτύπωση και περιγραφή ενός χώρου (όπως 
π.χ. οι τοπογραφικές µελέτες) και δεν συνδέονται, εποµένως, άµεσα µε την κατασκευή έργου, θα πρέπει 
να γίνει δεκτό ότι οι εν λόγω µελέτες εµπίπτουν στην έννοια της «επενδυτικής δραστηριότητας» ενός 
φορέα, εφόσον αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για τη σύνταξη άλλων µελετών, που αποτελούν 
απαραίτητη κατά νόµο προϋπόθεση για το σχεδιασµό και την εκτέλεση έργου στο χώρο 
αυτό(Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 85/2015) 
 
Με βάσει το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο, προτείνεται οι κάτωθι ΚΑ εξόδων να µετατραπούν από 
χρηµατοδότηση ιδίων πόρων σε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, συνολικού ύψους 90.873,20€. 
 
1. «Συντήρηση εξωτερικής όψης Πολύκεντρου συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου» µε ΚΑ 30.6261.01  και 
ποσό 24.798,14 
2. «Προµήθεια κουφωµάτων αλουµινίου» µε ΚΑ 30.6661.02  και ποσό 10.000,00 
3. «Προµήθεια υαλοπινάκων» µε ΚΑ 30.6661.04 και ποσό 6.000,00€ 
4. «Προµήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων» µε ΚΑ 30.6661.14  και ποσό 5.000,00 
5. «Προµήθεια µαρµάρων» µε ΚΑ 30.6662.03 και ποσό 5.000,00€ 
6. «Προµήθεια υλικών άρδευσης για χώρους πρασίνου» µε ΚΑ 35.6699.01  και ποσό 11.000,00€ 
7. «Γεωτεχνική µελέτη για την ανέγερση του 5ου δηµοτικού σχολείου Αµπελοκήπων µε ΚΑ 30.7413.03  και 
ποσό 8.054,50 
8. «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθµών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» µε ΚΑ 30.7336.11, ο 
οποίος ενισχύεται µε το ποσό των 21.020,56€ µέσω του ΚΑ 30.7322.01 «Ανακατασκευή παιδικών 
χαρών» εφόσον αυτός είναι χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ και δεν είναι δυνατό να ενισχύσει το αποθεµατικό. Ο 
δε ΚΑ 30.7322.01 διαµορφώνεται σε ύψος 69.852,64. 
 
Με την ανωτέρω αλλαγή χρηµατοδότησης, παρά τη µεταφορά του έργου «Ανακατασκευή παιδικών 
χαρών» στη χρηµατοδότηση του ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το εγγεγραµµένο συνολικό έσοδο της ΣΑΤΑ καθίσταται 
ισόποσα εγγεγραµµένο στους ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών,  

 
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) 1) Εγκρίνει την επιχορήγηση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» από το ποσό των 
320.000,00€ βάσει της µε α.π. 30292/19-4-2019  Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, ως έργο ενταγµένο 
στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄αριθµό 4748/20.02.2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών  
2)∆ηµιουργεί νέο  ΚΑ εσόδου 1322.04 ύψους 160.150,00€ µε τίτλο {«επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών»} και η ισόποση δηµιουργία ΚΑ εξόδων 
64.7322.01 µε τίτλο {«Ανακατασκευή παιδικών χαρών» µε επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ} (10η αναµόρφωση πρ/σµου).  
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Επειδή όµως το εγγεγραµµένο στον ΚΑ εξόδων 30.7322.01 έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» έχει 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, δεν µπορεί να µεταφερθεί στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του αλλά µόνον να 
καλύψει άλλους ΚΑ εξόδων χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ, εγκρίνεται η αλλαγή χρηµατοδότησης σε υπάρχοντες 
ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2019, οι οποίοι σήµερα έχουν χρηµατοδότηση ιδίων 
πόρων, σε ύψος ίσο µε αυτό του ανωτέρω ΚΑ, ήτοι 90.873,20€. 
 
Ως δαπάνες, που δύνανται να καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), 
νοούνται αυτές που αφορούν σε προµήθειες µονίµων εξοπλιστικών µέσων ή µηχανικού εξοπλισµού 
τεχνικού ή αναδιοργανώσεως υπηρεσιών, ή σε προµήθειες κεφαλαιουχικών αγαθών, προοριζοµένων 
αποκλειστικά για κατασκευές µονίµων ή ηµιµονίµων εγκαταστάσεων ή έργων(Ελ. Συν. Πράξη 3/2010 Τµ.  
 
 Όσον αφορά στις µελέτες, που εκπονούνται µε σκοπό την αποτύπωση και περιγραφή ενός χώρου (όπως 
π.χ. οι τοπογραφικές µελέτες) και δεν συνδέονται, εποµένως, άµεσα µε την κατασκευή έργου, θα πρέπει 
να γίνει δεκτό ότι οι εν λόγω µελέτες εµπίπτουν στην έννοια της «επενδυτικής δραστηριότητας» ενός 
φορέα, εφόσον αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για τη σύνταξη άλλων µελετών, που αποτελούν 
απαραίτητη κατά νόµο προϋπόθεση για το σχεδιασµό και την εκτέλεση έργου στο χώρο 
αυτό(Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 85/2015) 
 
Με βάσει το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο, οι κάτωθι ΚΑ εξόδων µετατρέπονται  από χρηµατοδότηση ιδίων 
πόρων σε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, συνολικού ύψους 90.873,20€. 
 
1. «Συντήρηση εξωτερικής όψης Πολύκεντρου συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου» µε ΚΑ 30.6261.01  και 

ποσό 24.798,14 
2. «Προµήθεια κουφωµάτων αλουµινίου» µε ΚΑ 30.6661.02  και ποσό 10.000,00 
3. «Προµήθεια υαλοπινάκων» µε ΚΑ 30.6661.04 και ποσό 6.000,00€ 
4. «Προµήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων» µε ΚΑ 30.6661.14  και ποσό 5.000,00 
5. «Προµήθεια µαρµάρων» µε ΚΑ 30.6662.03 και ποσό 5.000,00€ 
6. «Προµήθεια υλικών άρδευσης για χώρους πρασίνου» µε ΚΑ 35.6699.01  και ποσό 11.000,00€ 
7. «Γεωτεχνική µελέτη για την ανέγερση του 5ου δηµοτικού σχολείου Αµπελοκήπων µε ΚΑ 30.7413.03  και 
ποσό 8.054,50 
8. «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθµών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» µε ΚΑ 30.7336.11, ο 
οποίος ενισχύεται µε το ποσό των 21.020,56€ µέσω του ΚΑ 30.7322.01 «Ανακατασκευή παιδικών 
χαρών» εφόσον αυτός είναι χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ και δεν είναι δυνατό να ενισχύσει το αποθεµατικό. Ο 
δε ΚΑ 30.7322.01 διαµορφώνεται σε ύψος 69.852,64 
 
Με την ανωτέρω αλλαγή χρηµατοδότησης, παρά τη µεταφορά του έργου «Ανακατασκευή παιδικών 
χαρών» στη χρηµατοδότηση του ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το εγγεγραµµένο συνολικό έσοδο της ΣΑΤΑ καθίσταται 
ισόποσα εγγεγραµµένο στους ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού. 

 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

         
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 168 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
           Ο Πρόεδρος     
 
                                                                                 Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  25 - 06 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
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Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 


