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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                28.11.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 247/2018 

 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Νοέμβρη, του έτους 2018, ημέρα 

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

22501/23.11.2018 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) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).  

Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος).  

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

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο  

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 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 322/2017 απόφαση Δ.Σ.  

 

 

1. Στον ΚΑ 4213.01 «επιστροφές ποσών αχρεωστήτως πληρωθέντων» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 

45.498.40€ μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου, σύμφωνα με τις συνημμένες εκτυπώσεις του Καθολικού 

Εισπράξεων. Eπίσης, στον ΚΑ 4219 «επιστροφές εν γένει» έχει εισπραχθεί ποσό κατά 1.579,19€ 

μεγαλύτερο του εγγεγραμμένου, σύμφωνα με τις συνημμένες εκτυπώσεις του Καθολικού Εισπράξεων. 

Το άθροισμα των ποσών αυτών, ήτοι 47.077,59€ εφόσον οι ΚΑ τους δεν ανήκουν στην Ομάδα 1, 

ενισχύει το αποθεματικό όπου μεταφέρεται ισόποσα.   

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

ποσό ύψους 30.000,00€ εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας, η 

εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί για το κλείσιμο του έτους.  Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 
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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. Με τη με αριθμό 65615/13-11-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών των δήμων της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 539.956,25€ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ.  

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, με ποσό 227.000,00€ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με ποσό 

312.956,25€ από ιδίους πόρους του Δήμου.  

Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στη λογιστική του Δήμου, προτείνεται η δημιουργία του ΚΑ εσόδων 1322.10 

με ποσό ύψους 227.000,00€ με τίτλο {Έσοδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση του έργου 

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» 

συνολικού προϋπολογισμού 539.956,25€»}  και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7135.01 με τίτλο 

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» μέσω του 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού του έργου  ήτοι 312.956,25€ που αφορά στην ίδια 

συμμετοχή του Δήμου θα αναληφθεί το έτος 2019 σε ύψος 90.000,00€ και 222.956,25€ το έτος 2020 με 

Πολυετή ανάληψη Δαπάνης.  

 

 

A. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. ΚΑ 00.6526.03 «Χρεολύσια δανείου Δ. Αμπελοκήπων για επενδυτικές δαπάνες» με ποσό ύψους 

3.000,00€ 

2. ΚΑ 10.6151.01 «Δικαιώματα ΕΛΤΑ από την είσπραξη εσόδων υπέρ του Δήμου» με ποσό ύψους 

1.000,00€ 

3. ΚΑ 00.6222 «Τηλεφωνικά τέλη» με ποσό ύψους 15.000,00€ 

4. ΚΑ 00.6223 «Κινητή Τηλεφωνία» με ποσό ύψους 500,00€ 

 

 

B. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού: 

1 Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6151.01 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 

φόρων» με ποσό 15.000,00€. 

2 Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου» με ποσό 3.000,00€. 

Η ενίσχυση 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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται μείωση από τον 

1. ΚΑ 20.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσού 18.000,00€. 

 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου  

                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά  Πλειοψηφία 

( με ψήφους: 6 υπέρ, 2 λευκά ο Λαδάς Π. και η Λαϊνάκου Α.) 

   

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 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 247/2018. 

 

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

 

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  29.11.2018        

 

                                                                                                                                                             Η Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                                   Μαρία  Αποστολίδου 
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