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Απόσπασμα από το πρακτικό της
19.7.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 144/2019
ΘΕΜΑ: 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την
13625/15.07.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:
1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος)
4) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος)
7) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Απόντες: 1) Λαδάς Παράσχος (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 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.Δ. 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 Δήμου έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 325/2018 απόφαση ΔΣ
Α. Ενίσχυση του αποθεματικού
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους Κ.Α. εξόδων:
1. Κ.Α 35.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» με ποσό 8.000,00€
2. Κ.Α 35.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 2.000,00€
3. Κ.Α 35.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 5.000,00€
4. Κ.Α 10.6041.01 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» με ποσό 5.000,00€
5. Κ.Α 30.7325.01 «Κατασκευή εορταστικού διακόσμου Δ.Κ. Μενεμένης» με ποσό 52.738,35€
6. Κ.Α 35.8113.01 «Αμοιβή και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων» με ποσό 11.337,66€
7. Κ.Α 00.6822 «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης» με ποσό 1.418,48€
8. Κ.Α. 00.6224 «Λοιπές επικοινωνίες (Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων)» με ποσό 400,80€
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9. Κ.Α. 00.6073.01 «Δαπάνες επιμόρφωσης του προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια & σεμινάρια» με
ποσό 1.000,00€
10. Κ.Α. 00.6736.02 «Επιχορηγήσεις σε ναούς για το πολιτιστικό τους έργο» με ποσό 350,00€
11. Κ.Α. 15.6631 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» με ποσό 3.143,97€
12. Κ.Α 30.6117.02 «πιστοποίηση ανελκυστήρων» με ποσό 1.280,00€
13. Κ.Α 30.6117.09 «Παροχή πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα προς ενεργειακή αναβάθμιση
ακίνητα του Δήμου» ποσό 5.000,00€
14. Κ.Α. 00.6117.01 «Αμοιβή Γιατρού Εργασίας για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» με ποσό 3.000,00€
15. Κ.Α. 00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» με ποσό 9.000,00€
16. Κ.Α. 15.6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με ποσό 1.995,00€
17. Κ.Α. 00.6117.02 «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» με ποσό
3.500,00€
18. Κ.Α. 30.6264.03 «Επισκευή εργαλείων τμήματος συντήρησης» με ποσό 188,80€
19. Κ.Α. 35.7336.01 «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων» με ποσό 1.168,10€
20. Κ.Α. 30.7332.01 «Συντηρήσεις και έλεγχος παιδικών χαρών» με ποσό 1.038,24€
21. Κ.Α. 35.7332.04 «Απολυμάνσεις δημοτικών χώρων - μυοκτονία» με ποσό 1.180,80€
22. Κ.Α. 30.6662.15 «Προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων» με ποσό 4.504,64€
23. Κ.Α. 30.6662.09 «Προμήθεια αδρανών υλικών, μαρμάρων και τσιμέντων» με ποσό 1.606,32€
24. Κ.Α. 30.7131.06 «Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και συνόδου εξοπλισμού» με ποσό 100,00€
25. Κ.Α. 30.6662.16 «Προμήθεια χυτοσιδηρών φρεατίων, καλυμμάτων και σχαρών» με ποσό 522,68€
26. Κ.Α. 30.6662.05 «Προμήθεια ξυλείας σε διάφορες μορφές» με ποσό 1.953,00€
27. Κ.Α. 30.7135.04 «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης» με ποσό 978,08€
28. Κ.Α. 10.6274.01 «Δαπάνες καθαριότητας εσωτερικών χώρων» με ποσό 10.000,00€
29. Κ.Α. 00.6495.01 «Έλεγχος & φροντίδα αδέσποτων ζώων» με ποσό 3.478,50€
30. Κ.Α. 10.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 877,96€
31. Κ.Α. 30.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 3.732,29€
32. Κ.Α. 35.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 1.479,15€
33. Κ.Α. 00.6117.05 «Αμοιβές για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
με ποσό 1.753,00€
34. Κ.Α. 10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές (γραμματειακή υποστήριξη του ΔΣ, η αμοιβή ληξιάρχου)» με ποσό 2.000,00€
35. Κ.Α. 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ληξίαρχος κλπ)» με ποσό 3.000,00€
Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1. Κ.Α. 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων» με ποσό 25.000,00€
2. Κ.Α. 30.6011 «Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων» με ποσό 10.000,00€
3. Κ.Α. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 3.000,00€
4. Κ.Α. 10.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 15.000,00€
5. Κ.Α. 30.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 3.000,00€
6. Κ.Α. 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό 7.000,00€
7. Κ.Α. 00.6031 «Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων (γενικός γραμματέας, ειδικοί σύμβουλοι &
συνεργάτες, δικηγόροι)» με ποσό 6.000,00€
8. Κ.Α. 00.6492 «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»
με ποσό 78.000,00€
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9. Κ.Α. 10.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με
ποσό 5.000,00€
10. Κ.Α. 15.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με
ποσό 4.000,00€
ΣΤ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού
Προτείνεται η ενίσχυση του
1. Κ.Α. 20.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό ύψους 120.000,00€
2. Κ.Α. 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό ύψους 25.000,00€
3. Κ.Α. 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό ύψους 17.000,00€
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού,
διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου 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 ως εξής:
1. Κ.Α. 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» με ποσό ύψους 10.000,00€
2. Κ.Α. 20.6011 «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» με ποσό ύψους 152.000,00€
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 19.7.2019
Η Πρόεδρος
Μαρία Αποστολίδου
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