
 

   

Α∆Α: 6Ψ3ΥΩΨΕ-ΖΙΟ 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               13.11.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 237/2019 

 

ΘΕΜΑ : 19
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

21790/8.11.2019 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) Αβραμίδης Κυριάκος (αναπληρωματικό μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 

4) Ράπτου Όλγα (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος) 7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 2) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος). 

 

 

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

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
o
 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 των 4.000,00€ από τον ΚΑ 00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» 

2. Με το ποσό των 935,54€ από τον ΚΑ 00.6495.03 «Δαπάνη για τις εθνικές εκλογές στις 7/7/2019» 

3. Με το ποσό των 3.003,38€ από τον ΚΑ 10.6641.01 «Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» 

4. Με το ποσό των 21.683,66€ από τον ΚΑ 15.6278.01 «Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων» 

5. Με το ποσό των 1.717,40€ από τον ΚΑ 15.6691.02 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού» 

6. Με το ποσό των 17.303,84€ από τον ΚΑ 15.6482.01 «Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών-

φιλοξενία ΑΜΕΑ» 

7. Με το ποσό των 2.533,02€ από τον ΚΑ 15.6482.02 «Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων - 

φιλοξενία παιδιών του δήμου» 
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8. Με το ποσό των 3.086,08€ από τον ΚΑ 35.6644 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες» 

9. Με το ποσό των 4.900,00€ από τον ΚΑ 10.6117.06 «Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών» 

 

Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. ΚΑ 35.7332.04 «Απολυμάνσεις Δημοτικών χώρων- Μυοκτονία» με  ποσό 660,00€ 

2. ΚΑ 15.6652 «Προμήθεια φωτογραφικού υλικού» με  ποσό 616,00€ 

3. ΚΑ 00.6222 «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά & τυλετυπικά τέλη εσωτερικού» με  ποσό 20.000,00€ 

4. ΚΑ 00.6526.03 «Χρεολύσια δανείου Δ.Αμπελοκήπων για επενδυτικές δαπάνες» με  ποσό 500,00€ 

5. ΚΑ 00.6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» με  ποσό 2.000,00€ 

6. ΚΑ 00.6515 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» με  ποσό 1.500,00€ 

7. ΚΑ 10.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με  

ποσό 6.000,00€ 

8. ΚΑ 10.6422.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με  ποσό 2.000,00€ 

9. ΚΑ 15.6471.03 «Έξοδα παρουσίασης καλλιτεχνικών σχημάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις» με  ποσό 

18.000,00€ 

10. ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με  

ποσό 6.000,00€ 

 

Γ. 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 20.000,00€. 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 00.8231 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.   

3. η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8224.03 με τίτλο «Φόρος τόκων» με ποσό ύψους 10.000,00€. Ως προς τον  

αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4124.03 με τίτλο «Φόρος τόκων» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται 

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

 

Δ. Αναμόρφωση Εσόδων Ομάδας Ι 

Σε ΚΑ εσόδων της Ομάδας Ι, σύμφωνα με τις συνημμένες εκτυπώσεις του Καθολικού Εισπράξεων, έχει 

εισπραχθεί συνολικό ποσό κατά 40.482,43€ μεγαλύτερο των εγγεγραμμένων.  

Συγκεκριμένα: 

1. Στον ΚΑ 0461.01 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 

3.551,64€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

2. Στον ΚΑ 0462.01 «Τέλος διαφήμισης άρθρο 5 του Ν. 1900/90) » έχει εισπραχθεί ποσό κατά 33,30€ 

μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

3. Στον ΚΑ 1518 «Καταπτώσεις εγγυήσεων» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 3.080,64€ μεγαλύτερο του 

εγγεγραμμένου 

4. Στον ΚΑ 1699.02 «έσοδα από παραχώρηση θεάτρου κ.λ.π. χώρων » έχει εισπραχθεί ποσό κατά 20,00€ 

μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

5. Στον ΚΑ 2111.02 «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Νοεμβρίου– 

Δεκεμβρίου)» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 214,40€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

6. Στον ΚΑ 2115 «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 10.499,45€ 

μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 

7. Στον ΚΑ 4213.01 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 

23.083,00€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου 
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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 40.482,43€)  οι εξής ΚΑ εσόδων: 

1. 0521 «εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» κατά  11.000,00€.  

2. 0522 «μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη»  κατά 3.000,00€  

3. 1512  «Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)» κατά  26.482,43€ 

 

 

Ε. Αναμόρφωση ΚΑ εξόδων ΣΑΤΑ.  

Προτείνεται η δημιουργία των ΚΑ εξόδων 

1. 30.7131.07 «προμήθεια εξαρτημάτων για τα μηχανήματα έργου – διαβολάκι & τσαπάκι» με ποσό ύψους 

1.900,00€. 

2. 30.6117.11 «Παροχή υπηρεσιών χειριστή drone (για  Επιθεώρηση καταγραφή και ενημέρωση 

ιδιοκτησιών Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο αγρόκτημα Μενεμένης)» με ποσό ύψους 5.000,00€. 

Η δαπάνη είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ και η διαφορά θα καλυφθεί με πολυετή 

ανάληψη υποχρέωσης. 

3. 30.6117.12 «Πιστοποίηση λεβητοστασίων αερίου δημοτικών κτιρίων» με ποσό ύψους 2.400,00€.  

Επειδή οι ανωτέρω ΚΑ χρηματοδοτούνται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να προέρχεται 

από αντίστοιχους ΚΑ εξόδων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Προτείνεται η δημιουργία τους μέσω αποθεματικού από 

τον 

1. ΚΑ εξόδων 30.7323.01 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Κ. Αμπελοκήπων» με ποσό 3.000,00€ 

2. ΚΑ εξόδων 30.7331.07 «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών κτιρίων» με 

ποσό 6.300,00€ 

 

ΣΤ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

Προτείνεται η ενίσχυση του 

1. Κ.Α. 20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας» με ποσό ύψους 106.000,00€ 

2. Κ.Α. 20.6151.01 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» με ποσό ύψους 

5.000,00€ 

Και η δημιουργία του 

1. Κ.Α. 20.7134.01 «Προμήθεια και υποστήριξη υπολογιστικής πλατφόρμας για κινητά τηλέφωνα για 

ενημέρωση – ευαισθητοποίηση & επιβράβευση του κοινού για το περιβάλλον» με ποσό 2.000,00€. Η 

δαπάνη είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ και η διαφορά θα καλυφθεί με πολυετή ανάληψη 

υποχρέωσης. 

 

Η ενίσχυση & 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 

ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη δαπάνη τμήματος 20). Συνεπώς, για την ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ 

εξόδων, προτείνεται ισόποση μείωση, η οποία προκύπτει ως εξής: 

 

1. Κ.Α. 20.6162.01 «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμάτων» με ποσό ύψους 6.515,83€ 

2. Κ.Α. 20.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους 3.800,00€ 

3. Κ.Α. 20.6262.01 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εορταστικού διάκοσμου» με ποσό ύψους 1.624,40€ 

4. Κ.Α. 20.6278.01 «Δαπάνες φύλαξης δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων» με ποσό ύψους 10.089,60€ 

5. Κ.Α. 20.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό ύψους 20.000,00€ 

6. Κ.Α. 20.6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με ποσό ύψους 

32.000,95€ 

7. Κ.Α. 20.6644.01 «Προμήθεια λιπαντικών» με ποσό ύψους 15.810,74€ 

ΑΔΑ: 6Ψ3ΥΩΨΕ-ΖΙΟ



 

8. Κ.Α. 20.7325.01 «Επέκταση δικτύου φωτισμού και συντήρηση αυτού, νέες συνδέσεις » με ποσό ύψους 

3.500,00€ 

9. Κ.Α. 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣΔΑ» με ποσό ύψους 17.000,00€ 

10. Κ.Α. 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό ύψους 

1.500,00€ 

11. Κ.Α. 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό ύψους 

1.158,48€ 

 

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 του  

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας). 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 237/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  14.11.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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