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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  06- 11 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 315/2017        
 

ΘΕΜΑ: 24η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 (πρόγραµµα 
κοινωφελούς εργασίας Β’ φάση)  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 06η του µήνα Νοεµβρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 22424/02-11-2017 

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 είκοσι πέντε(25) και απόντες οκτώ(08) οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 

Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  κ.κ. Καζαντζίδης Γεώργιος και Πεχλιβανίδης Νικόλαος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ 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.∆. 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 ∆ήµου έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 383/2016 

απόφαση ∆.Σ.  

 

   Με την ΚΥΑ Αριθµ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/22-2-2016 Β’) «Προώθηση της απασχόλησης µέσω 

προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020» Καταρτίστηκε η 

∆ράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ιά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

      

Ο ∆ήµος µας ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω  δράση  επιθυµώντας να συµµετέχει στο Πρόγραµµα 

Επανένταξης Μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας. Hδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση 

(1ο οκτάµηνο) του προγράµµατος  και  εγκρίθηκε και η συνοπτική περιγραφή και ο 

προϋπολογισµός των έργων που θα υλοποιηθούν κατά τη δεύτερη φάση (β΄ οκτάµηνο). 

      

 Στο άρθρο 61 του ν. 4414/09-08-2016 αναφέρεται στην ενίσχυση των ΟΤΑ από το ΤΠ∆ µε σκοπό 

την προώθηση της απασχόλησης. Συγκεκριµένα, προσδιορίζει τον σκοπό της χρηµατοδότησης 

(κάλυψη του συνόλου ή µέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την 
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υλοποίηση των έργων και εργασιών µικρής κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένου και του τεχνικού 

εξοπλισµού υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, για τους ωφελούµενους των 

προγραµµάτων αυτών.) Επίσης, δίδει µε σαφήνεια τη δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης 

αυτοτελώς των έργων/εργασιών ανά κωδικό κοινού λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και 

ρητώς αναφέρει ότι δεν είναι όµοιες και οµοειδείς µε τις τακτικές προµήθειες των ∆ήµων.  

     

 Στη συνέχεια, και κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 61 ν. 4414/2016,  εξεδόθη η ΚΥΑ 

2/75333/∆Π∆Α/ΦΕΚ 3108 Β΄27-9-2016, η οποία µεταξύ άλλων προβλέπει τη σύσταση ανοιχτού 

καταπιστευτικού (δεσµευµένου) λογαριασµού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, «δι΄ 

ειδικής σύµβασης µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του ΤΠ∆ (καταθέτης και µεσεγγυούχος) 

και των ενταγµένων ΟΤΑ». Με την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης του δικαιούχου στη 

σύµβαση σύστασης ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσµευµένου) λογαριασµού, δύναται να δοθεί 

επιχορήγηση που δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου του µισθολογικού κόστους των 

ωφελούµενων που απασχολούνται στον συγκεκριµένο ΟΤΑ δυνάµει του προγράµµατος 

κοινωφελούς εργασίας.  

      

 Με τη µε αριθµό 296/2016 Α∆Σ (Α∆Α 78ΨΙΩΨΕ-9ΝΩ)  εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ήµαρχος να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση και αυτό πραγµατοποιήθηκε τη 2α Νοεµβρίου 2016.  Σε εκτέλεση 

της ΚΥΑ 2/75333/∆Π∆Α/ΦΕΚ 3108 Β΄27-9-2016, έχει συσταθεί ανοιχτός καταπιστευτικός 

(δεσµευµένος) λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, «δι΄ ειδικής σύµβασης 

µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του ΤΠ∆ (καταθέτης και µεσεγγυούχος) και του ∆ήµου 

µας µε Κωδικό Αριθµό 818 και µε ποσό αυτό της σύµβασης ήτοι 246.463,40€, ποσό το οποίο, θα 

αφορά αποκλειστικά και µόνον τις δαπάνες που θα προκύψουν από την υλοποίηση στον ∆ήµο µας 

του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας.  

 

       Από το ανωτέρω ποσό, για τις ανάγκες υλοποίησης της πρώτης φάσης (α΄ οκτάµηνο) της 

Κοινωφελούς Εργασίας, έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό των 185.496,88€, άρα δικαιούµαστε, για τις 

ανάγκες της δεύτερης φάσης (β΄ οκτάµηνο) να χρηµατοδοτηθούµε µε το ποσό των 60.966,52€  

 

Προτείνεται η εξής αναµόρφωση του προϋπολογισµού: 

 

Α) Στον ΚΑ εσόδων  1219.01 µε τίτλο «Λοιπές Επιχορηγήσεις» υπάρχει εγγεγραµµένο έσοδο για 

τον σκοπό αυτό ύψους 215.361,37€. Προτείνεται ενίσχυσή του µε την εγγραφή σε αυτόν του 

υπολειπόµενου ποσού της υπογραφείσας σύµβασης, (ήτοι της διαφοράς 246.463,40€-

215.361,37€), ποσού 31.102,03€. Το ποσό είναι αυτό µε το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί ο ∆ήµος 

µας, βάσει της υπογραφείσας σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου µας και του Τ.Π.∆, για τους λόγους και 

τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στη µε αριθµό 356/2016 Α∆Σ (Α∆Α: ΩΤΤΒΩΨΕ-∆2Υ), δηλαδή 
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αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος της νέας Κοινωφελούς 

Εργασίας. 

 

Β) Οι ΚΑ εξόδων που θα δηµιουργηθούν µε αποκλειστικό σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες 

υλοποίησης του ∆εύτερου Κύκλου (δεύτερη φάση- β΄ οκτάµηνο) του προγράµµατος της νέας 

Κοινωφελούς Εργασίας συνολικού ύψους 60.966,52€ (αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, στο 

σηµείο Γ), θα ενισχυθούν: 

 

α) µε ποσό 12.082,28€ που  αφορά σε υπόλοιπα ποσά ΚΑ εξόδων που δηµιουργήθηκαν 

αποκλειστικά για να καλυφθούν ανάγκες υλοποίησης του Πρώτου Κύκλου του προγράµµατος 

Κοινωφελούς Εργασίας και δε θα χρησιµοποιηθούν, εφόσον οι σχετικές συµβάσεις έχουν 

ολοκληρωθεί, οι οποίοι είναι αναλυτικά οι εξής: 

 

ΚΑ 15.6692.01 «Προµήθεια φυτικού υλικού θερµοκηπίων για κοινωφελή εργασία, έργο 8» ποσό 

ύψους 5.446,90€. 

ΚΑ 15.7131.06 «Προµήθεια µηχανηµάτων κήπων για κοινωφελή εργασία, έργο 8» ποσό ύψους 

173,40€. 

ΚΑ 15.6661.03 «Προµήθεια υλικών για το τµήµα κίνησης για κοινωφελή εργασία, έργο 9» ποσό 

ύψους 5,75€. 

ΚΑ 15.6063.02 «Προµήθεια γάλακτος, φύλαξη ∆ηµοτικών & Σχολικών κτιρίων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ έργο 

2» µε ποσό ύψους 756,26€. 

ΚΑ 15.6063.03 «Προµήθεια γάλακτος, καθαριότητα ∆ηµοτικών & Σχολικών κτιρίων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

έργο 3» µε ποσό ύψους 906,08€. 

ΚΑ 15.6063.04 «Προµήθεια γάλακτος, έργα βιώσιµης αστικής ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη 

εκδηλώσεων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ έργο 7» µε ποσό ύψους 3.427,76€. 

ΚΑ 15.6063.05 «Προµήθεια γάλακτος, συντήρηση-ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου 

(πάρκων, πλατειών κλπ), ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ έργο 8» µε ποσό ύψους 107,53€. 

ΚΑ 15.6063.06 «Προµήθεια γάλακτος, συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού, µέσων και οχηµάτων 

καθαριότητας και έργων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ έργο 9» µε ποσό ύψους 387,80€. 

ΚΑ 15.6063.07 «Προµήθεια γάλακτος, καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ έργο 10» µε ποσό ύψους 870,80€. 

 

β) µε ποσό 17.782,21€ από το αποθεµατικό.  

 

γ)µε το ποσό της αύξησης του ΚΑ εσόδου 1219.01, όπως περιγράφεται στο σηµείο Α΄, ήτοι 

31.102,03€. 
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Γ) Προτείνεται, µε αποκλειστικό σκοπό να καλυφθούν ανάγκες υλοποίησης του ∆εύτερου Κύκλου 

(δεύτερη φάση- β΄ οκτάµηνο) του προγράµµατος της νέας Κοινωφελούς Εργασίας, η δηµιουργία των 

κάτωθι ΚΑ εξόδων ως εξής: 

 

1. ΚΑ 15.6063.08 «Προµήθεια γάλακτος, φύλαξη ∆ηµοτικών & Σχολικών κτιρίων, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 2» µε ποσό ύψους 6.834,24€  

2. ΚΑ 15.6063.09 «Προµήθεια γάλακτος, καθαριότητα ∆ηµοτικών & Σχολικών κτιρίων, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 3» µε ποσό ύψους 6.183,36€  

3. ΚΑ 15.6063.10 «Προµήθεια γάλακτος, υπηρεσίες φιλοξενίας στους παιδικούς σταθµούς  του 

∆ήµου, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 4» µε ποσό ύψους 162,72€  

4. ΚΑ 15.6063.11 «Προµήθεια γάλακτος, έργα βιώσιµης αστικής ανάπλασης του ∆ήµου και 

κάλυψη εκδηλώσεων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 7» µε ποσό ύψους 5.044,32€  

5. ΚΑ 15.6063.12 «Προµήθεια γάλακτος, συντήρηση-ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων 

πρασίνου (πάρκων, πλατειών κλπ), ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 8» µε ποσό ύψους 5.532,48€  

6. ΚΑ 15.6063.13 «Προµήθεια γάλακτος, συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού, µέσων και 

οχηµάτων καθαριότητας και έργων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 9» µε ποσό ύψους 2.278,08€  

7. ΚΑ 15.6063.14 «Προµήθεια γάλακτος, καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 10» µε ποσό ύψους 18.061,92€  

8. ΚΑ 15.6063.15 «Προµήθεια γάλακτος, κάλυψη εκδηλώσεων, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 

11» µε ποσό ύψους 813,60€  

9. ΚΑ 15.6692.03 «Προµήθεια φυτικού υλικού, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 8» µε ποσό 

ύψους 5.411,01€ 

10. ΚΑ 15.6635.01 «Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ έργο 10» µε ποσό ύψους 3.250,04€ 

11. ΚΑ 15.7131.08 «Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

έργο 7» µε ποσό ύψους 7.394,75€  

 

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

∆ήµου. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και 

τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την 24η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 (ως η προεκτεθείσα 

αναλυτική εισήγηση της  υπηρεσίας). 
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Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων του δήµου.         

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 315/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  07 - 11 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


