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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              18/11/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 227/2016 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Προσαρµογή του Σχεδίου του Προϋπολογισµού έτους 2017 ∆ήµου Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18η του µήνα Νοεµβρίου, του 

έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ.συνήλθε η Οικονοµική 

Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, µετά από την 15482/14-11-2016 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.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες 

ήταν: 

1)Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2)Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 3)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 

4)Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 5)Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπλ. 

µέλος),7)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος). 

 

Απόντες: 1)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος),2) Ράπτου Όλγα (µέλος).  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 

         Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5Ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών  

Με την 166/2016 απόφαση Οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α:7ΣΣΕΩΨΕ-ΘΑΒ)                                                   

καταρτίσθηκε το προσχέδιο πρ/σµού 2017 σύµφωνα µε τις οδηγίες της 23976/26-06-2016  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. 
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Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α µας απέστειλε την γνώµη του επί του 

σχεδίου του προϋπολογισµού 2016 (α.π. 499/2015) και µας ζητά: 

1. Να αυξήσουµε το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑ εσόδων 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών σχολείων» µε ποσό σε 9.798,00€ (και ισόποσα τον ΚΑ εξόδων 

00.6711.01 όπου αποδίδεται το ποσό )  

2. Να αυξήσουµε το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑ εσόδων 1312 «ΣΑΤΑ σχολείων» µε ποσό σε 

1.000,00€ και ισόποσα τον ΚΑ εξόδων 30.7331.12  «Συντήρηση αντλιοστασίων 

πυρόσβεσης σχολικών και δηµοτικών κτιρίων» (όπου αφορά η ΣΑΤΑ σχολείων).  

 

Καλείται η οικονοµική Επιτροπή, να προσαρµόσει το σχέδιο πρ/σµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης για το έτος 2017, σύµφωνα µε την γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ακολουθώντας τις επισηµάνσεις του εγγράφου του λαµβάνοντας υπόψη:  

− Την 166/2016 απόφασή της  

- Το µε αριθµ. πρωτ. 1260/2016 έγγραφο του  Παρατηρητηρίου Οικονοµικής αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α  

- Το σχέδιο του πρ/σµού έτους 2017 όπως αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής 

αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α  

 

και για να προσαρµοστούµε στις επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α για να εγκριθεί ο προϋπολογισµός µας.  

 

Έτσι, και µετά την προσαρµογή µας στις οδηγίες, η συνοπτική Κατάσταση προϋπολογισµού 

του ∆ήµου µας έτους 2017 διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Κωδικοί αριθµοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµός 

0 Τακτικά Έσοδα 16.866.391,91 

1(πλην 13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις) 1.890.500,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.176.000,00 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 0,00 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά τα παρελθόντα έτη 2.120.304,20 

4 

Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και 

Τρίτων 2.543.000,00 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 2.809.443,30 
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13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.006.120,89 

Σύνολo Πόρων 28.411.760,30 

   

Κωδικοί αριθµοί Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.064.100,00 

61,62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 2.340.405,00 

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 432.932,44 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 169.856,75 

66 Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών 943.200,00 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 9.281.049,35 

81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.482.207,41 

83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.471.989,88 

      

  Επενδύσεις   

71 Αγορές 137.000,00 

73 Έργα 1.179.832,27 

74 Μελέτες 91.487,20 

75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 164.700,00 

9111 Αποθεµατικό 653.000,00 

Σύνολo εξόδων και πληρωµών 28.411.760,30 

 

όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για την ψήφισή του. 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

           

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Προσαρµόζει το σχέδιο πρ/σµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για το έτος 2017, 

σύµφωνα µε την γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ακολουθώντας τις 

επισηµάνσεις του εγγράφου του λαµβάνοντας υπόψη:  

− Την 166/2016 απόφασή της  
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- Το µε αριθµ. πρωτ. 1260/2016 έγγραφο του  Παρατηρητηρίου Οικονοµικής αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α  

- Το σχέδιο του πρ/σµού έτους 2017 όπως αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής 

αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α  

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

να εγκριθεί ο προϋπολογισµός µας.  

 

Έτσι, και µετά την προσαρµογή µας στις οδηγίες, η συνοπτική Κατάσταση προϋπολογισµού 

του ∆ήµου µας έτους 2017 διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Κωδικοί αριθµοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµός 

0 Τακτικά Έσοδα 16.866.391,91 

1(πλην 13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις) 1.890.500,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.176.000,00 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 0,00 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά τα παρελθόντα έτη 2.120.304,20 

4 

Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και 

Τρίτων 2.543.000,00 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 2.809.443,30 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.006.120,89 

Σύνολo Πόρων 28.411.760,30 

   

Κωδικοί αριθµοί Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.064.100,00 

61,62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 2.340.405,00 

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 432.932,44 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 169.856,75 

66 Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών 943.200,00 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 9.281.049,35 

81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.482.207,41 

83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.471.989,88 
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  Επενδύσεις   

71 Αγορές 137.000,00 

73 Έργα 1.179.832,27 

74 Μελέτες 91.487,20 

75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 164.700,00 

9111 Αποθεµατικό 653.000,00 

Σύνολo εξόδων και πληρωµών 28.411.760,30 

 

όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για την ψήφισή του. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 227/2016. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  21/11/2016 

 

       Ο Πρόεδρος  

 

 

 

                                                 Μεζίκης Βασίλειος 


