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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
18.7.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 172/2018
ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Ιούλη, του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την
15218/11.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του 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)
Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 5) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 6) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 7) Πουρσανίδης
Τριαντάφυλλος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Απόντες: Λαδάς Παράσχος (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο 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 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 322/2017 απόφαση Δ.Σ.
A. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού
1. ΚΑ 30.7331.02 «Συντήρηση δαπέδων και λοιπών ξύλινων επιφανειών» με ποσό ύψους 5.000,00€
2. ΚΑ 30.7326.02 «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση μνημείου
στην πλατεία Δημοκρατίας της Δ.Κ. Αμπελοκήπων» με ποσό ύψους 12.000,00€
Β. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού:
προτείνεται η δημιουργία του
1. ΚΑ 20.6117.03 «Παροχή υπηρεσιών εκτελωνιστή για τη διαδικασία εκτελωνισμού του φορτηγού
απορριμματοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8323» με ποσό 150,00€.
Η ενίσχυση και η δημιουργία 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
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ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη δαπάνη τμήματος 20). Συνεπώς, για την ενίσχυση του ανωτέρω ΚΑ
εξόδων, προτείνεται ισόποση μείωση:
1. Από τον ΚΑ 20.6691.01 μείωση ποσού 150,00€ «Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου».
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 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2018 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 19.7.2018

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Πρόεδρος

Μαρία Αποστολίδου
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