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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
10.9.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 173/2019
ΘΕΜΑ : 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από
την 16913/6.9.2019 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 Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Mανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος)
4) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 5) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 6) Ράπτου Όλγα (μέλος) 7) Τσομπανοπούλου Μελίσσα
(μέλος).
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο 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:
1. Με το ποσό 2.561,73€ εκ τoυ διαγραφέντος παραστατικού του ΚΑ εξόδων 10.8111.01 «Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού», λόγω της με αριθμό 139/2019 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2. Με το ποσό των 12.000,00€ από τον ΚΑ 10.6634.01 «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
3. Με το ποσό των 6.300,00€ από τον ΚΑ 30.7134.05 «προμήθεια υπολογιστικού προγράμματος.
Διαχείριση οχημάτων του του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»
4. Με το ποσό των 6.000,00€ από τον ΚΑ 15.6482.02 «έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων- φιλοξενία
παιδιών του Δήμου»
5. Με το ποσό των 11.000,00€ από τον ΚΑ 00.6495.01 «έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων»
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Με το ποσό των 500,00€ από τον ΚΑ 15.6472.05 «Προμήθεια νερών, αναψυκτικών κλπ για εκδηλώσεις»
Με το ποσό των 9.058,00€ από τον ΚΑ 15.6471.04 «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων»
Με το ποσό των 2.300,00€ από τον ΚΑ 30.6661.14 «Προμήθεια - εγκατάσταση γυψοσανίδων»
Με το ποσό των 1.960,00€ από τον ΚΑ 15.6631 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
Με το ποσό των 1.320,00€ από τον ΚΑ 30.6661.04 «Προμήθεια υαλοπινάκων»
Με το ποσό των 3.818,99€ από τον ΚΑ 15.6615.02 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις»
Με το ποσό των 2.243,36€ από τον ΚΑ 15.6413.01 «Μεταφορές προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών
τμημάτων του Δήμου»
13. Με το ποσό των 4.000,00€ από τον ΚΑ 10.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
14. Με το ποσό των 8.000,00€ από τον ΚΑ 30.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
15. Με το ποσό των 8.000,00€ από τον ΚΑ 35.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων»

Β. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού
1. ΚΑ 00.6117.03 «Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)» με ποσό 1.200,00€
2. ΚΑ 30.7134.02 «Προμήθεια προγραμμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας και εφαρμογών γραφείου» με ποσό
5.000,00€
3. ΚΑ 10.7134.02 «Προμήθεια εφαρμογών απομακρυσμένης διαχείρισης» με ποσό 1.300,00€
4. ΚΑ 35.7332.16 «Κλάδευση δένδρων ετών 2019-2020» με ποσό 12.000,00€
5. ΚΑ 00.6495.04 «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών ζώων» με ποσό 1.000,00€
Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού
1. ΚΑ 10.6266.02 «Αναβάθμιση εφαρμογών Genesis OTA και εφαρμογών για τις υπηρεσίες του Δήμου» με
ποσό 7.500,00€
2. ΚΑ 15.6472.01 «Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων» με ποσό 4.000,00€
3. ΚΑ 30.7424.01 «Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία» με ποσό 13.000,00€
4. ΚΑ 00.6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» με ποσό 1.300,00€
5. ΚΑ 10.6422.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με ποσό 1.000,00€
6. ΚΑ 00.6116.01 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών & πραγματογνωμόνων» με ποσό 260,40€
Δ. Ισόποση ενίσχυση ΚΑ εξόδου και εσόδου
Προτείνονται, εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν
επαρκούν για το κλείσιμο του έτους, οι κάτωθι αναμορφώσεις:
1. η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8211 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και
τα έξοδα παράστασης» με ποσό ύψους 120.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4111 με τίτλο
«Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ
εξόδων κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή
του.
2. η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8221 με τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» με ποσό ύψους
70.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4121 με τίτλο «φόροι μισθωτών υπηρεσιών» με τον
οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη
ισόποση αύξησή του.
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3. η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8231 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» με
ποσό ύψους 80.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι
ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
4. η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8241 με τίτλο «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ &
ΤΤ» με ποσό ύψους 10.000,00€. Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4141.01 με τίτλο «Κρατήσεις στις
αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ & ΤΤ» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται παράλληλα
(θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
Ε. Αναμόρφωση Εσόδων Ομάδας Ι,
Σε ΚΑ εσόδων της Ομάδας Ι, σύμφωνα με τις συνημμένες εκτυπώσεις του Καθολικού Εισπράξεων, έχει
εισπραχθεί συνολικό ποσό κατά 70.099,54€ μεγαλύτερο των εγγεγραμμένων.
Συγκεκριμένα:
1.Στον ΚΑ 0461.01 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)» έχει εισπραχθεί ποσό κατά
3.667,94€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου
2. Στον ΚΑ 0462.01 «Τέλος διαφήμισης άρθρο 5 του Ν. 1900/90) » έχει εισπραχθεί ποσό κατά 7,03€ μεγαλύτερο
του εγγεγραμμένου
3. Στον ΚΑ 1122.01 «έσοδα από εκποίηση εγκατ/νων οχημάτων (ΟΚΤΖ) » έχει εισπραχθεί ποσό κατά 2.157,00€
μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου
4. Στον ΚΑ 1699.02 «έσοδα από παραχώρηση θεάτρου κ.λ.π. χώρων » έχει εισπραχθεί ποσό κατά 55,00€
μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου
5.Στον ΚΑ 2111.02 «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Νοεμβρίου– Δεκεμβρίου)»
έχει εισπραχθεί ποσό κατά 57.809,77€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου
6. Στον ΚΑ 2115 «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 6.402,80€
μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου
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 70.099.54€ ) οι εξής ΚΑ εσόδων:
α) 1629.02 «έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (αποκομιδή μπαζών κλπ)» κατά
4.000,00€.
β) 1699.03 «Λοιπά ‘Έκτακτα έσοδα (είσπραξη ζημιάς από ασφαλιστική εταιρία)» κατά 8.000,00€
γ) 1699.04 «Παρακράτηση εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων έργων προς απόδοση» κατά 5.000,00€
δ) 2211 «Έκτακτα γενικά έσοδα » κατά 20.000,00€
ε) 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) » κατά 33.099,54€
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OΜΟΦΩΝΑ
Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
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Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 11.9.2019
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος

