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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  03-02-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 32/2020       
 
ΘΕΜΑ: 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03η του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2020, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2390/30-01-2020 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 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Καρασαρλίδου Σοφία 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Μύθυµη Ελένη 

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Νοτάκης Ιωάννης 

8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Καρράς Ευστράτιος 11  

12 Γυµνόπουλος Κοσµάς 12  

13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13  

14 Αβραµίδης Μωυσής 14  

15 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 15  

16 Ζυγανιτίδης Απόστολος 16  

17 Κουσίδης Γεώργιος 17  

18 Παπαδήµας Αναστάσιος 18  

19 Μανωλόπουλος Βασίλης 19  

20 Σεµερτζίδου Αγγελική 20  

21 Φουκίδης Απόστολος 21  

22 Αποστολίδου Μαρία 22  

23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  

24 Ράπτου Όλγα 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  
 

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 οι 
οποίοι απουσίαζαν. 
 
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 πρόταξε την συζήτηση του 5ου και του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 
 
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Σµήλιος Ηλίας. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης Γεώργιος έθεσε 
υπόψη των µελών την υπ΄αριθµ. 026/2020 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.∆. 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 2020, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 284/2019 απόφαση 

∆Σ  
• To γεγονός ότι θα πρέπει να εγγραφούν κατά προτεραιότητα οι ΠΟΕ υποχρεώσεις του ∆ήµου, 

ώστε να εξοφληθούν και κατά προτεραιότητα 
 

A. Ισόποση ενίσχυση ΚΑ εξόδου και εσόδου  
 
1. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 431/21-1-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α 6Γ2Π7ΛΛ-61Ρ) εντάχθηκε η Πράξη «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης» µε Κωδικό ΟΠΣ 5037423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 
821.363,48 € στον προϋπολογισµό του έτους 2020,  προτείνεται η δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ 
εσόδων 1321.17 µε τίτλο {«∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης» του 
Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.08 µε τίτλο 
{«∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης» του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020"}. 
 
2. Ο ∆ήµος µας έχει προσλάβει στο έτος 2019 προσωπικό από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, για 
χρονικό διάστηµα 8 µηνών. Για το προσωπικό αυτό, οι καταβολές των εργοδοτικών και ασφαλιστικών 
εισφορών πραγµατοποιούνται από τον ∆ήµο και τα χρήµατα αυτά αποδίδονται στη συνέχεια ισόποσα στον 
∆ήµο από τον ΟΑΕ∆. Για τον λόγο αυτόν, και εξαιτίας του γεγονότος ότι, αφενός το τρέχον Πρόγραµµα δεν 
έχει λήξει ακόµη και αφετέρου το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας θα επανέλθει και µετά το τέλος του 
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παρόντος Προγράµµατος (Νέος Κύκλος, ο οποίος θα ξεκινήσει εντός τριµήνου περίπου) θα πρέπει να 
ενισχυθούν οι παρακάτω Κωδικοί Εσόδων και Εξόδων αντιστοίχως , ώστε να είναι δυνατές οι ανωτέρω 
λογιστικές κινήσεις. Συνεπώς προτείνεται: 
i)  η ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 4319.01 «Απόδοση από τον ΟΑΕ∆ ασφαλιστικών εισφορών ωφελούµενων 
της Κοινωφελούς εργασίας» µε ποσό 400.000,00€ και, ισόποσα, σε άθροισµα των κάτωθι,  
ii)  η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 60.6041.01 «Ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων του προγράµµατος 
κοινωφελούς χαρακτήρα» µε ποσό 150.000,00€ 
iii)  η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 60.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ωφελουµένων του προγράµµατος 
κοινωφελούς χαρακτήρα» µε ποσό 250.000,00€ 
 
Β.  Ενίσχυση του αποθεµατικού (ουδέν από τα κάτωθι ποσά δεν προέρχεται από ειδικευµένα 
έσοδα) 
 
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεµατικού από τους παρακάτω Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων (δεν υφίστανται πλέον οι 
οφειλές ΠΟΕ): 

1. ΚΑ 00.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους  872,70€ 
2. ΚΑ 00.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό ύψους 1.732,84€  
3. ΚΑ 00.8117.01 «Λοιπά έξοδα» µε ποσό ύψους  9.930,00€  
4. ΚΑ 10.8117.01 «Λοιπά έξοδα» µε ποσό ύψους  1.500,00€  
5. ΚΑ 15.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους  11.934,66€  
6. ΚΑ 15.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 6.325,93€  
7. ΚΑ 15.8115.01 «Πληρωµή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ» µε ποσό ύψους  16.573,39€  
8. ΚΑ 15.8116.01 «Πληρωµή δαπανών προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ» µε ποσό ύψους 12.146,53€  
9. ΚΑ 15.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» µε ποσό ύψους  700,00€  
10. ΚΑ 30.8121.01 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» µε ποσό ύψους 11.455,84€ 
11. ΚΑ 30.8123.01 «Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» µε ποσό ύψους 83.200,63€ 

 
Γ. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού 
Προτείνεται η  ενίσχυση των ΚΑ εξόδων 

1. ΚΑ 20.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 26.239,51€. 
2. ΚΑ 20.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό ύψους 9.063,33€ 
3. ΚΑ 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσµου µείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣ∆Α» µε ποσό ύψους 73.128,60€ 

 
Και η δηµιουργία του ΚΑ εξόδων ΠΟΕ 

1. ΚΑ 20.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό 2.173,76€ 
 
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου 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 ΠΟΕ: 

1. ΚΑ 20.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό 11.022,27€ 
2. ΚΑ 20.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 4.009,21€ 
3. ΚΑ 20.8117.01 «Λοιπά έξοδα» µε ποσό ύψους  95.573,72€ 

 
∆. ∆ηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 
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1. ΚΑ  30.7336.12 «Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλαστικός  χλοοτάπητας)» µε ποσό 
9.062,65€ 

2. ΚΑ 30.7336.03  «Πιστοποίηση ανελκυστήρων» µε ποσό 868,00€ 
3. KA 00.6124 «Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ∆Κ, Ν. 2685/1999)» 

µε ποσό 4.000,00€ 
4. ΚΑ  10.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 513,30€ 
5. ΚΑ  10.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό 1.477,88€ 
6. ΚΑ  35.8112      «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 14.078,70€ 
7. ΚΑ  35.8113.01  «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 8.757,62€ 
8. ΚΑ  35.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό 10.578,62€ 
9. Ως  προς τον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  60.8121  «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων», 

ενισχύεται µε συνολικό ποσό 9.925,19€ προερχόµενο από την µείωση του 60.7135.01 «Λοιπός εξοπλισµός 
για το Πρόγραµµα Κέντρο κοινότητας ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε παράρτηµα Ροµά» µε ποσό 
8.015,09€ και τη µείωση του 60.7135.02 «Λοιπός εξοπλισµός για το Πρόγραµµα ∆οµή παροχής βασικών 
αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρµακείο ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε ποσό 
1.910,10€ εφόσον αφορά δαπάνη που το συνολικό της έσοδο προέρχεται από το ΕΣΠΑ και βρίσκεται 
εγγεγραµµένο στους ΚΑ εσόδων 1321.01 και 1321.02 Με την αναµόρφωση αυτή το έσοδο και το έξοδο της 
∆ράσης παραµένει ισοσκελισµένο.  
 
Ε. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ  30.6662.02 «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου» µε ποσό 7.000,00€  
2. ΚΑ  00.6451.02  «Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα- παροχή πληροφοριών από 

Τράπεζες δεδοµένων»  µε ποσό 2.500,00€ 
3. ΚΑ  15.6652  «Προµήθεια φωτογραφικού υλικού» µε ποσό 6.000,00 
4. ΚΑ  00.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 8.646,17€ 
5. ΚΑ  10.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό 1.445,02€ 
6. ΚΑ  10.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 24.861,49€ 
7. ΚΑ  10.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό 1.121,01€ 
8. ΚΑ  15.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό 4.687,07€ 
9. ΚΑ  30.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό 5.290,28€ 
10. ΚΑ  30.8112      «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 1.021,76€ 
11. ΚΑ  30.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 9.735,76€ 
12. ΚΑ  30.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό 13.443,48€ 
13. ΚΑ  30.8122.01 «Έργα» µε ποσό 30.448,20€ 
14. ΚΑ  35.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 241,76€  
15. ΚΑ  35.8122.01 «Έργα» µε ποσό ύψους 22.721,25€ 

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, την υπ΄αριθµ. 026/2020 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής 

 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την 2η 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. 
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Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 32/2020. 
 

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

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  04 – 02 - 2020 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


