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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  10-12-2018 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 331/2018       
 
ΘΕΜΑ:  21η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα ∆εκεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 23704/06-12-2018 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  έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Σουσλόγλου Νικόλαος 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μανωλόπουλος Βασίλης 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Λαδάς Παράσχος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  
Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 
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». . 
 
Πριν την συζήτηση του 22ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Σµήλιος Ηλίας. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία έθεσε 
υπόψη των µελών τις υπ΄αριθµ. 247/2018 και 255/2018 Αποφάσεις 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 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 322/2017 απόφαση 

∆.Σ.  
 

1. Στον ΚΑ 4213.01 «επιστροφές ποσών αχρεωστήτως πληρωθέντων» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 
45.498.40€ µεγαλύτερο του εγγεγραµµένου, σύµφωνα µε τις συνηµµένες εκτυπώσεις του Καθολικού 
Εισπράξεων. Eπίσης, στον ΚΑ 4219 «επιστροφές εν γένει» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 1.579,19€ 
µεγαλύτερο του εγγεγραµµένου, σύµφωνα µε τις συνηµµένες εκτυπώσεις του Καθολικού Εισπράξεων. 
Το άθροισµα των ποσών αυτών, ήτοι 47.077,59€ εφόσον οι ΚΑ τους δεν ανήκουν στην Οµάδα 1, 
ενισχύει το αποθεµατικό όπου µεταφέρεται ισόποσα.   

2. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8221  µε τίτλο «Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών» µε 
ποσό ύψους 30.000,00€ εφόσον σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ταµειακής Υπηρεσίας, η 
εγγεγραµµένη πίστωση δεν επαρκεί για το κλείσιµο του έτους.  Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 
4121 µε τίτλο «Φόροι µισθωτών υπηρεσιών», µε τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων 00.8221 κινείται 
παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του. 

3. Με τη µε αριθµό 65615/13-11-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών 
των δήµων της χώρας», συνολικού προϋπολογισµού 539.956,25€ στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.  
Το πρόγραµµα είναι συγχρηµατοδοτούµενο, µε ποσό 227.000,00€ από το ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και µε ποσό 
312.956,25€ από ιδίους πόρους του ∆ήµου.  
Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στη λογιστική του ∆ήµου, προτείνεται η δηµιουργία του ΚΑ εσόδων 
1322.11 µε ποσό ύψους 227.000,00€ µε τίτλο {Έσοδα από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για την 
υλοποίηση του έργου «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των 
δήµων της χώρας» συνολικού προϋπολογισµού 539.956,25€»}  και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ 
εξόδων 64.7135.01 µε τίτλο «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών 
χαρών των δήµων της χώρας» µέσω του ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού 
του έργου  ήτοι 312.956,25€ που αφορά στην ίδια συµµετοχή του ∆ήµου θα αναληφθεί το έτος 2019 σε 
ύψος 90.000,00€ και 222.956,25€ το έτος 2020 µε Πολυετή ανάληψη ∆απάνης.  
 

4. Με την µε α.π. 69659/2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αποδίδεται στον ∆ήµο µας ποσό ύψους 
79.900,00€ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και µε την α.π. 69642/2018 όµοια αποδίδεται στον ∆ήµο 
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µας ποσό ύψους 123.640,00€ από το Τέλος διαφήµισης.  Τα ποσά αυτά, άθροισµα 203.540,00€, 
πρέπει να εισαχθούν ως έσοδα µε αναµόρφωση στον προϋπολογισµό του έτους 2018. Εγγράφεται 
συνεπώς το ποσό των 79.900,00€ στον  Κ.Α  εσόδων 0441.02 µε τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» 
και το ποσό των 123.640,00€ στον Κ.Α εσόδων 0715  µε τίτλο «Τέλος  ∆ιαφήµισης». 
Επειδή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αριθµ.38347/27-7-2018 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, οι ανωτέρω ΚΑ ανήκουν στην κατηγορία  εσόδων όπου δεν είναι δυνατή η αύξηση 
επιµέρους ΚΑ παρά µόνον όταν υπάρχει συνολική αύξηση της οµάδας των εσόδων αυτών (Οµάδα 1), 
µε σκοπό την ισορροπία της οµάδας, εφόσον το συνολικό έσοδο που είναι εγγεγραµµένο στην οµάδα 
δεν φθάσει ακόµη στον στόχο, µειώνονται ισόποσα (συνολικά σε ύψος 203.540,00€) οι εξής ΚΑ 
εσόδων: 
0111 «µισθώµατα από αστικά ακίνητα»  κατά 80.000,00€ 

0451 «τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων» κατά 15.540,00€ 

0521 «Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων» κατά 15.000,00€ 

0522 «Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη» κατά 10.000,00€ 

1511 «πρόστιµα ΚΟΚ» κατά 30.000,00€ 

1519.01 «πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων» κατά 5.000,00€ 

1699.03 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» κατά 8.000,00€  

2115 τακτικά έσοδα από ΤΑΠ»  κατά 40.000€ 

 

5. Με την µε α.π. 70753/2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αποδίδεται στον ∆ήµο µας ποσό ύψους 
140.710,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Το ποσό αυτό είναι κατά 
82.750,16€ υψηλότερο από το εγγεγραµµένο στον ΚΑ εσόδων 0614 του πρ/σµού 2018. Συνεπώς ο 
0614 θα πρέπει να ενισχυθεί µε το ποσό της διαφοράς, ήτοι κατά 82.750,16€ και ισόποσα να 
µεταφερθεί µέσω αποθεµατικού στον ΚΑ εξόδων 00.6711.01 ώστε να αποδοθεί στις Σχολικές 
Επιτροπές, σύµφωνα µε την κατανοµή τους. 

 
A. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ 00.6526.03 «Χρεολύσια δανείου ∆. Αµπελοκήπων για επενδυτικές δαπάνες» µε ποσό 
ύψους 3.000,00€ 

2. ΚΑ 10.6151.01 «∆ικαιώµατα ΕΛΤΑ από την είσπραξη εσόδων υπέρ του ∆ήµου» µε ποσό 
ύψους 1.000,00€ 

3. ΚΑ 00.6222 «Τηλεφωνικά τέλη» µε ποσό ύψους 15.000,00€ 
4. ΚΑ 00.6223 «Κινητή Τηλεφωνία» µε ποσό ύψους 500,00€ 
5. ΚΑ 10.6462 «∆ηµοσίευση Προκυρήξεων» µε ποσό ύψους 2.000,00€ 

 
B. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού: 

1 Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6151.01 «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 
φόρων» µε ποσό 15.000,00€. 

2 Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου» µε ποσό 3.000,00€. 

3 Προτείνεται η δηµιουργία του ΚΑ 20.7336.02 «Επισκευή/αναµόρφωση δικτύου αεραγωγών στο 
γραφείο (συνεργείο)  οχηµάτων του ∆ήµου» µε ποσό 5.580,00€. 
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) 
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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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται µείωση από τον 

1. ΚΑ 20.6011 «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» ποσού 23.580,00€. 
 
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, τις υπ΄αριθµ. 247/2018 και 255/2018 Αποφάσεις 
Οικονοµικής Επιτροπής 

                                                         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την 21η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 (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 ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 331/2018. 

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

 
 
Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  11 - 12 - 2018 

 
 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


