
   
  

                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                27/10/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 192/2017 

 

ΘΕΜΑ : Προσαρμογή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, 

μετά από την 21760/23-10-2017 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) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 4) 

Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 5) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 6) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 7) Πεχλιβανίδης 

Νικόλαος (μέλος), 8) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 9) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

Απόντες: Ουδείς. 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

           Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :  

 

Με την 147/20176 απόφαση Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 72ΥΤΩΨΕ-ΨΑΥ) καταρτίσθηκε το προσχέδιο 

πρ/σμού 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες της 25595/26-07-2017  ΚΥΑ  υπουργών Εσωτερικών &  Οικονομικών και 

στη συνέχεια έγινε η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 

τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών , προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του 

άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, 

με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α μας απέστειλε την γνώμη του επί του σχεδίου του 

προϋπολογισμού 2018 (α.π. 806/2017) και μας ζητά: 

1. Να εγγράψουμε στον ΚΑ εσόδων 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 

δημοσίων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών» ποσό 43.200,00€ (και ισόποσα τον ΚΑ εξόδων 

15.6232.01 όπου αποδίδεται το ποσό )  

2. Να εγγράψουμε στον ΚΑ εσόδων 1215 «Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών»  

ποσό 126,38€ 

3. Έχουμε υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις μας κατά 563.630,00€, οπότε θα πρέπει να τα αθροίσουμε στις 

απλήρωτες υποχρεώσεις μας 

 

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει  να προσαρμόσει το σχέδιο πρ/σμού του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

για το έτος 2018, σύμφωνα με την γνώμη  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

ακολουθώντας τις επισημάνσεις του εγγράφου του, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και:  
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− Την 147/2017 απόφασή της  

- Το με αριθμ. πρωτ. 806/2017 έγγραφο του  Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α  

- Το σχέδιο του πρ/σμού έτους 2018 όπως αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α  

- Το γεγονός ότι ως προς την πρώτη παρατήρηση, δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση του Δήμου να 

εγγράψει έσοδο και έξοδο για το έτος 2018, εφόσον η μίσθωση του ακινήτου που στεγάζει το 6
ο
 

δημοτικό σχολείο έληξε την 14/9/201 και παρατάθηκε με την ΑΔΣ 265/2017 ως την 31/12/2017, όχι 

για το έτος 2018.  

- Το γεγονός ότι ως προς την τρίτη παρατήρηση, δεν έχουν υποεκτιμηθεί οι υποχρεώσεις μας, αλλά, 

βάσει των ΑΔΣ 124/2017 και 154/2017, οι φερόμενες ως απλήρωτες οφειλές ΠΟΕ έχουν ήδη 

εξοφληθεί μέσω της επιχορήγησης που έλαβε ο Δήμος μας για την πληρωμή τελεσιδίκων δικαστικών 

αποφάσεων και δεν χρειάζεται να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2018 παρά μόνον τα 

ποσά που έχουμε ήδη αποτυπώσει. 

 

Συνεπώς υφίσταται ανάγκη να προσαρμοστούμε μόνο στη δεύτερη παρατήρηση του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός μας, δηλαδή στη  δημιουργία ΚΑ 

εσόδου 1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών» με ποσό ύψους 126,38€.  

 

Μετά την προσαρμογή μας στις οδηγίες (στη μία από τις τρεις, εφόσον οι άλλες δύο αιτιολογούνται επαρκώς) 

η συνοπτική Κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2018 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ:  για το έτος: 2018   

   Κωδικοί 
αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός 

0 Τακτικά Έσοδα 16.738.581,30 

1(πλην 13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις) 1.426.311,38 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.254.000,00 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη 2.185.149,76 

4 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. 

Φορέων και Τρίτων 3.060.000,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 4.045.411,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.074.670,00 

Σύνολo Πόρων 29.784.123,44 

   Κωδικοί 
αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.921.600,00 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.415.832,99 

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 691.432,44 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 169.856,75 

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 947.160,06 
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67,68 

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά 

έξοδα 10.285.039,82 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 501.529,09 

83 

Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.175.905,06 

    

   Επενδύσεις 
 71 Αγορές 426.500,00 

73 Έργα 1.275.712,30 

74 Μελέτες 245.724,11 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 9.776,00 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 84.000,00 

9111 Αποθεματικό 634.054,82 

Σύνολo εξόδων και πληρωμών 29.784.123,44 

 

Το συνημμένο σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης θα υποβληθεί με πλήρη 

αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του. 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου  

 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία 

                                       (με ψήφους 7 υπέρ, 1 αποχή η κα Λαϊνάκου Αφροδίτη, 1 λευκό ο κ. Λαδάς Παράσχος) 

 

 

Α)Προσαρμόζει το σχέδιο πρ/σμού του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για το έτος 2018, σύμφωνα με την 

γνώμη  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ακολουθώντας τις επισημάνσεις του 

εγγράφου του και λαμβάνοντας υπόψη:  

− Την 147/2017 απόφασή της  

- Το με αριθμ. πρωτ. 806/2017 έγγραφο του  Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α  

- Το σχέδιο του πρ/σμού έτους 2018 όπως αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α  

- Το γεγονός ότι ως προς την πρώτη παρατήρηση, δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση του Δήμου να 

εγγράψει έσοδο και έξοδο για το έτος 2018, εφόσον η μίσθωση του ακινήτου που στεγάζει το 6
ο
 

δημοτικό σχολείο έληξε την 14/9/201 και παρατάθηκε με την ΑΔΣ 265/2017 ως την 31/12/2017, όχι 

για το έτος 2018.  

- Το γεγονός ότι ως προς την τρίτη παρατήρηση, δεν έχουν υποεκτιμηθεί οι υποχρεώσεις μας, αλλά, 

βάσει των ΑΔΣ 124/2017 και 154/2017, οι φερόμενες ως απλήρωτες οφειλές ΠΟΕ έχουν ήδη 

εξοφληθεί μέσω της επιχορήγησης που έλαβε ο Δήμος μας για την πληρωμή τελεσιδίκων δικαστικών 

αποφάσεων και δεν χρειάζεται να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2018 παρά μόνον τα 

ποσά που έχουμε ήδη αποτυπώσει. 

 

Προσαρμοζόμαστε στις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α για να εγκριθεί 

ο προϋπολογισμός μας.  
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Έτσι, και μετά την προσαρμογή μας στις οδηγίες, η συνοπτική Κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου μας 

έτους 2018 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ:  για το έτος: 2018   

   Κωδικοί 
αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός 

0 Τακτικά Έσοδα 16.738.581,30 

1(πλην 13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις) 1.426.311,38 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.254.000,00 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη 2.185.149,76 

4 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. 

Φορέων και Τρίτων 3.060.000,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 4.045.411,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.074.670,00 

Σύνολo Πόρων 29.784.123,44 

   Κωδικοί 
αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.921.600,00 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.415.832,99 

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 691.432,44 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 169.856,75 

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 947.160,06 

67,68 

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά 

έξοδα 10.285.039,82 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 501.529,09 

83 

Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.175.905,06 

    

   Επενδύσεις 
 71 Αγορές 426.500,00 

73 Έργα 1.275.712,30 

74 Μελέτες 245.724,11 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 9.776,00 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 84.000,00 

9111 Αποθεματικό 634.054,82 

Σύνολo εξόδων και πληρωμών 29.784.123,44 

 

όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 

την υποβολή αυτού με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του. 
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Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2017. 

 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  30/10/2017 

 

       

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
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