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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  07-10-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 247 / 2019      

 
    ΘΕΜΑ : ∆ιάθεση του 12% της ΣΑΤΑ για αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών   

 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα Οκτωβρίου, του έτους 
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 19018/03-10-2019 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 παρόντες οι είκοσι εννιά (29) και απόντες τέσσερις (4). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Μύθυµη Ελένη 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ράπτου Όλγα 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Αποστολίδου Μαρία 10  
11 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Κωνσταντίνου Κυριάκος 14  
15 Γυµνόπουλος Κοσµάς 15  
16 Καζαντζίδης Γεώργιος 16  
17 Αβραµίδης Μωυσής 17  
18 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 18  
19 Ζυγανιτίδης Απόστολος 19  
20 Κουσίδης Γεώργιος 20  
21 Παπαδήµας Αναστάσιος 21  
22 Σεµερτζίδου Αγγελική 22  
23 Φουκίδης Απόστολος 23  
24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  
25 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Νοτάκης Ιωάννης 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29 Καρασαρλίδου Σοφία 29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία. 
 
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 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».  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης 
Γεώργιος  έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 ν. 3801/2009: 1. Στην περίπτωση δ ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 
1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:  «Ποσοστό µέχρι 12% του 1/3 
των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων και προορίζονται 
για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων µπορεί να διατίθεται 
προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του 
οικονοµικού έτους και δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό 
αυτόν απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.» 

 
Με βάσει το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αντιµετώπιση των λειτουργικών 
δαπανών µας είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη, εφόσον κατά το έτος 2019 τα έξοδα που ήδη 
πληρώθηκαν είναι πολύ µεγαλύτερα των προηγούµενων ετών,  το αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν 
λειτουργικές δαπάνες που είναι απλήρωτες, καθώς και ληξιπρόθεσµες πια. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

- Ποσό 300.000,00€ καταβλήθηκε για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ∆ΕΗ, ως 
υποχρεωτική προϋπόθεση του έργου της οδού ∆αβάκη 

- Ποσό 252.000,00€ καταβλήθηκε για την πληρωµή δικαστικής απόφασης για τα δώρα των 
εργαζοµένων  

- Ποσό 120.000,00€ καταβλήθηκε για την πληρωµή λοιπών δικαστικών αποφάσεων 
 

Επίσης, λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής δυσπραγίας των πολιτών, και τα λοιπά ίδια έσοδα 
του ∆ήµου µας βαίνουν µειούµενα, εφόσον οι περισσότεροι οφειλέτες που επιθυµούν να εξοφλήσουν 
τις υποχρεώσεις τους εντάσσονται σε πολύµηνες ρυθµίσεις  

 
Για τους ανωτέρω λόγους, και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. το άρθρο 25 του Ν. 1828/1989, όπως ισχύει 
2. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.3491/06 
3. την παρ 1 άρθρο 36 του Ν. 3801/09 

 
καθώς και του εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητο να αντιµετωπισθούν για 
την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου,  µε σκοπό την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών, σύµφωνα µε 
την ανωτέρω διάταξη του νόµου,  προτείνεται η χρήση του 12% των ποσών της ΣΑΤΑ του ∆ήµου µας 
εκ του συνολικού ποσού που θα εισπράτταµε ως το τέλος του οικονοµικού έτους.  Το 12% του 
συνολικού ποσού έτους 2019 που προτείνεται να δαπανηθεί σε λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται σε 
371.970,00 Χ 12% =44.629,13€   
Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαµβάνονται οι εξής υποκατηγορίες  
 
α. Λειτουργικό κόστος 
1. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαµβάνεται και το κόστος προσωπικού των  ΝΠ∆∆ και 
κοινωφελών επιχειρήσεων) 
2. Αµοιβές και έξοδα αιρετών 
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3. Αµοιβές τρίτων (περιλαµβάνουν κόστος συµβούλων και ελ. Επαγγελµατιών, σύµβουλοι, ορκωτοί 
λογιστές, δικηγόροι κλπ) 
4. Παροχές τρίτων στις οποίες περιλαµβάνονται (τηλεπικοινωνίες, ρεύµα, ύδρευση,  συντηρήσεις 
εξοπλισµού, ενοίκια κτιρίων και εξοπλισµού, ασφάλιστρα κλπ) 
5. Λοιπά γενικά έξοδα περιλαµβάνονται µεταφορές, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα ταξιδιών, δηµοσιεύσεις, 
συνδροµές, και λοιπά γενικά έξοδα 
6. Οι προµήθειες αναλωσίµων στις οποίες περιλαµβάνονται καύσιµα και λιπαντικά, έντυπα, βιβλία, 
γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, 
βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά µηχανικού και 
λοιπού εξοπλισµού και λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 
7. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις στα ΝΠ∆∆ των ∆ήµων όπως, απόδοση σε σχολικές επιτροπές, σε 
παιδικούς σταθµούς, σε αθλητικούς οργανισµούς κλπ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται το κόστος 
προσωπικού των ΝΠ∆∆ το οποίο έχει συµπεριληφθεί στο κόστος προσωπικού. 
8. Οι υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσµους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 
9. Για τις προαιρετικές µεταβιβάσεις σε τρίτους όπως χρηµατικά βοηθήµατα σε απόρους και σε 
επιχορηγήσεις σωµατείων, επιχορηγήσεις για πρόγραµµα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς 
και για προγραµµατικές συµβάσεις. 
 
β. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - τοκοχρεολύσια 
 
γ. Μεταβιβαστικές πληρωµές 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, τις 
αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών, 
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                         Με ψήφους 25 Υπέρ – 3 Κατά – 1Λευκό 
Α) Εγκρίνει τη χρήση του 12% των ποσών της ΣΑΤΑ του ∆ήµου µας εκ του συνολικού ποσού που θα 
εισπράξουµε ως το τέλος του οικονοµικού έτους.  Το 12% του συνολικού ποσού έτους 2019 που θα 
δαπανηθεί σε λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται σε 371.970,00 Χ 12% =44.629,13€   
Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαµβάνονται οι εξής υποκατηγορίες:  
 
α. Λειτουργικό κόστος 
1. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαµβάνεται και το κόστος προσωπικού των  ΝΠ∆∆ και 
κοινωφελών επιχειρήσεων) 
2. Αµοιβές και έξοδα αιρετών 
3. Αµοιβές τρίτων (περιλαµβάνουν κόστος συµβούλων και ελ. Επαγγελµατιών, σύµβουλοι, ορκωτοί 
λογιστές, δικηγόροι κλπ) 
4. Παροχές τρίτων στις οποίες περιλαµβάνονται (τηλεπικοινωνίες, ρεύµα, ύδρευση,  συντηρήσεις 
εξοπλισµού, ενοίκια κτιρίων και εξοπλισµού, ασφάλιστρα κλπ) 
5. Λοιπά γενικά έξοδα περιλαµβάνονται µεταφορές, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα ταξιδιών, δηµοσιεύσεις, 
συνδροµές, και λοιπά γενικά έξοδα 
6. Οι προµήθειες αναλωσίµων στις οποίες περιλαµβάνονται καύσιµα και λιπαντικά, έντυπα, βιβλία, 
γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, 
βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά µηχανικού και 
λοιπού εξοπλισµού και λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 
7. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις στα ΝΠ∆∆ των ∆ήµων όπως, απόδοση σε σχολικές επιτροπές, σε 
παιδικούς σταθµούς, σε αθλητικούς οργανισµούς κλπ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται το κόστος 
προσωπικού των ΝΠ∆∆ το οποίο έχει συµπεριληφθεί στο κόστος προσωπικού. 
8. Οι υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσµους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 
9. Για τις προαιρετικές µεταβιβάσεις σε τρίτους όπως χρηµατικά βοηθήµατα σε απόρους και σε 
επιχορηγήσεις σωµατείων, επιχορηγήσεις για πρόγραµµα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς 
και για προγραµµατικές συµβάσεις. 
 
β. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - τοκοχρεολύσια 
 
γ. Μεταβιβαστικές πληρωµές 
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-Οι ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή και Γκαλέτσης Αθανάσιος 
µειοψήφησαν. 
-Ο ∆.Σ. κ. Νοτάκης Ιωάννης λευκό. 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 247/ 2019. 
    
Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
  
                                                         Αµπελόκηποι  08 - 10 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 


