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Α∆Α:6ΙΡ9ΩΨΕ-Υ0Α  
 

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               19.9.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

1.Προσθήκη του σκέλους 7. ΚΑ 00.8114.01 «Φόροι- τέλη προηγούμενων χρήσεων για λύση εκκαθαρισθείσας ΑΕ" ποσό 4.214,27€  

στην περ. Γ. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

2.Διόρθωση του ΚΑ 10.6641 «Προμήθεια καυσίμων» στον ορθό ΚΑ 10.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» 

3.Διόρθωση του τίτλου «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης Φόρος τόκων» στον ορθό «Εισφορά υπέρ 

του Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης» 

4.Διόρθωση του τίτλου «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ & ΤΤ» στον ορθό «Κρατήσεις στις αποδοχές για την 

εξόφληση δανείων ΤΠΔ» και του τίτλου «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» στον ορθό «Απόδοση φόρων και  μισθωτών υπηρεσιών» 

5. Διόρθωση του ΚΑ 30.6117.10 στον ορθό ΚΑ 30.6117.12 

6. Διόρθωση του ποσού 4.214,27€ του ΚΑ 00.8114.01 «Φόροι- τέλη προηγούμενων χρήσεων για λύση εκκαθαρισθείσας ΑΕ" στο ορθό 

4.232,25€ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 209/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Σεπτέμβρη, του έτους 2018, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

18546/14.9.2018 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) 

Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) Λαδάς 

Παράσχος  (μέλος). 

  Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος) 2) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

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.  

 

Α. Ενισχύει το αποθεματικό από τους ΚΑ 
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1. Ο ΕΝΦΙΑ του Δήμου έχει αποπληρωθεί, συνεπώς μεταφέρουμε στο αποθεματικό το υπόλοιπο του ΚΑ 

00.6312 «Λοιποί φόροι, ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ κλπ» ποσό ύψους 4.234,52€ 

2. Ο Φόρος εισοδήματος του Δήμου έχει αποπληρωθεί, συνεπώς μεταφέρουμε στο αποθεματικό από τον 

ΚΑ00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσό ύψους 3.000,00€ 

3. Από τον ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» μεταφέρουμε στο 

αποθεματικό ποσό ύψους 50.000,00€ κρίνεται ότι το υπόλοιπο του ΚΑ είναι επαρκές έως το τέλος του 

οικονομικού έτους.  

4. Από τον ΚΑ 00.6731.01 «Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου» (προσοχή: είναι οι έκτακτες 

και ουδόλως τα ποσά που αποδίδονται από το ΥΠΕΣ για τις Σχολικές Επιτροπές) μεταφέρουμε στο 

αποθεματικό ποσό ύψους 50.000,00€ κρίνεται ότι το υπόλοιπο του ΚΑ είναι επαρκές έως το τέλος του 

οικονομικού έτους.  

5. Από τον ΚΑ 00.6737.02 «Σύμβαση με Κέντρο Πρόληψης ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» μεταφέρουμε στο αποθεματικό 

ποσό ύψους 9.000,00€ εφόσον έχει τροποποιηθεί το καταστατικό τους και η ετήσια συνδρομή μας 

κατέστη 6.000€ και την αποπληρώσαμε.  

6. Από τον ΚΑ 00.6822 «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 

ύψους 15.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί για τις ανάγκες του τρέχοντος οικονομικού έτους  

7. Από τον ΚΑ 10.6117.02 «Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 11.160,00€ 

εφόσον έχει υπογραφεί η σύμβαση και το ποσό αυτό περισσεύει.  

8. Από τον ΚΑ 10.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» μεταφέρουμε στο 

αποθεματικό ποσό ύψους 15.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο ποσό είναι επαρκές έως το τέλος του 

τρέχοντος οικονομικού έτους.  

9. Από τον ΚΑ 10.6611 «Προμήθεια βιβλίων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους  5.000,00€  η 

προμήθεια δεν θα υλοποιηθεί. 

10. Από τον ΚΑ 30.7326.02 «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & κατασκευή υποδομής για  

την τοποθέτηση μνημείου στην πλατεία Δημοκρατίας της Δ.Κ. Αμπελοκήπων» μεταφέρουμε στο 

αποθεματικό ποσό ύψους 7.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο ποσό είναι επαρκές για την εκτέλεση του 

έργου.  

11. Από τον ΚΑ 30.7131.03 «Προμήθεια μηχανημάτων για τα συνεργεία του Δήμου» μεταφέρουμε στο 

αποθεματικό ποσό ύψους 24.800,00€ εφόσον η προμήθεια δεν θα υλοποιηθεί. 

12. Από τον ΚΑ 30.7134.01 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών Η/Υ» 

μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 5.000,00€ εφόσον η προμήθεια δεν θα υλοποιηθεί. 

13. Από τον ΚΑ 30.7135.05 «Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων εσωτερικών & εξωτερικών χώρων» 

μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 5.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο ποσό είναι επαρκές για την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

14. Από τον ΚΑ 30.7331.10 «Συντηρήσεις αλουμινοκατασκευών κτιρίων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό 

ποσό ύψους 15.000,00€ εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

15. Από τον ΚΑ 30.7332.02 «Προμήθεια ανταλλακτικών και οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 5.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο ποσό είναι 

επαρκές για την εκτέλεση της προμήθειας. 

16. Από τον ΚΑ 30.7333.02 «Διαγραμμίσεις οδών και πλατειών» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 

5.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο ποσό είναι επαρκές για την εκτέλεση του έργου. 

17. Από τον ΚΑ 30.7336.09 «Επισκευές προς πιστοποίηση ανελκυστήρων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό 

ποσό ύψους 20.000,00€ εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 
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18. Από τον ΚΑ 30.7411.02 «Μελέτη για την στατική επάρκεια κτιρίων ενταγμένων στον νόμο 4178/2013» 

μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 15.000,00€ εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

19. Από τον ΚΑ 30.7336.15 «Συντήρηση και επισκευή αντλιών» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό ύψους 

15.000,00€ εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

20. Από τον ΚΑ 30.7422.01 «Κατεδαφίσεις επικινδύνων κτισμάτων» μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 

ύψους 15.000,00€ εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

21. Από τον ΚΑ 35.7332.10 «Συντήρηση πάρκων και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου» μεταφέρουμε στο 

αποθεματικό ποσό ύψους 25.000,00€ εφόσον το υπόλοιπο ποσό είναι επαρκές για την εκτέλεση του 

έργου. 

Β. Ενίσχυση ΚΑ εξόδων με αντίστοιχη αύξηση ΚΑ εσόδων 

1. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8211  με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 

αποδοχές και στα έξοδα παράστασης» με ποσό ύψους 150.000,00€  εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της Ταμειακής Υπηρεσίας, η εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί για το κλείσιμο του έτους.  Ως προς τον  

αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4111 με τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα 

παράστασης», με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων 00.8211 κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι 

ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.   

 

2. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8221  με τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» με 

ποσό ύψους 20.000,00€  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. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8231  με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 

ταμεία» με ποσό ύψους 450.000,00€  εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας, η 

εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί για το κλείσιμο του έτους.  Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4131 

με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων 

00.8231 κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή 

του.   

 

4. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8241 με τίτλο «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 

δανείων ΤΠΔ» με ποσό ύψους 19.000,00€  εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ταμειακής 

Υπηρεσίας, η εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί για το κλείσιμο του έτους.  Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ 

εσόδων 4142 με τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων», με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων 00.8241 

κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του. 

 

5. Προτείνεται η  ενίσχυση των ΚΑ εξόδων 60.6041.02  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού για το 

Πρόγραμμα Κέντρο κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με παράρτημα Ρομά» με ποσό ύψους 

13.000,00€ και 60.6054.02  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού για το Πρόγραμμα Κέντρο 

κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με παράρτημα Ρομά» με ποσό ύψους 4.000,00€  εφόσον οι 

εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για το κλείσιμο του έτους.  Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 

1321.01 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις απο ΠΕΠ Κ.Μ. για "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ"», με τον οποίο οι ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινούνται παράλληλα, 

προτείνεται η αντίστοιχη αύξησή του με 17.000,00€.   

Γ. Δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 
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1. ΚΑ 30.7325.02 για την υλοποίηση του έργου «Υπογειοποίηση δικτύων Χ.Τ.» με ποσό 293.786,96€. 

2. KA 35.7332.15  «Κλάδευση δένδρων ετών 2018-2019» με ποσό 20.000,00€ 

3. ΚΑ 00.6495.02 «Έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων ετών 2018-2019» με ποσό 10.000,00€. 

4. ΚΑ 30.6117.11  «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την Πρωτοβάθμια Εξέταση Προσεισμικού ελέγχου» 

με ποσό 18.850,00€. 

5. ΚΑ 30.6117.12 «Βαθμονόμηση οργάνων τοπογραφίας» με ποσό 400,00€. 

6. ΚΑ 15.6235.01 «Ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων» με ποσό 24.800,00€. 

7. ΚΑ 00.8114.01 «Φόροι- τέλη προηγούμενων χρήσεων για λύση εκκαθαρισθείσας ΑΕ" με ποσό 4.232,25€. 

 

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

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με επιφύλαξη ο Λαδάς Παράσχος ως προς τον KA 35.7332.15  «Κλάδευση δένδρων ετών 2018-2019» με ποσό 20.000,00€) 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 18
ης

 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 209/2018. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  20.9.2018  

                                                                                                                       Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                  

          Μαρία Αποστολίδου 
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