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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                10.12.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Διόρθωση του ΚΑ Εσόδων 1511 «πρόστιμα ΚΟΚ»  

κατά 30.000,00€ της πργ. 1, στο ορθό 1512 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 255/2018 

 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Δεκέμβρη, του έτους 2018, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά 

από την 23864/10.12.2018 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) 

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. 

   Η πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης 

έκτακτης συνεδρίασης,  εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα 

του σε χρονικούς περιορισμούς 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. Με την με α.π. 69659/2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αποδίδεται στον Δήμο μας ποσό ύψους 

79.900,00€ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και με την α.π. 69642/2018 όμοια αποδίδεται στον Δήμο 

μας ποσό ύψους 123.640,00€ από το Τέλος διαφήμισης.  Τα ποσά αυτά, άθροισμα 203.540,00€, πρέπει 

να εισαχθούν ως έσοδα με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του έτους 2018. Εγγράφεται συνεπώς το 

ποσό των 79.900,00€ στον  Κ.Α  εσόδων 0441.02 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» και το ποσό των 

123.640,00€ στον Κ.Α εσόδων 0715  με τίτλο «Τέλος  Διαφήμισης». 

Επειδή, 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 203.540,00€) οι εξής ΚΑ εσόδων: 

0111 «μισθώματα από αστικά ακίνητα»  κατά 80.000,00€ 
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0451 «τέλη διαμονής παρεπιδημούντων» κατά 15.540,00€ 

0521 «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» κατά 15.000,00€ 

0522 «Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη» κατά 10.000,00€ 

1512 «πρόστιμα ΚΟΚ» κατά 30.000,00€ 

1519.01 «πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων» κατά 5.000,00€ 

1699.03 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» κατά 8.000,00€  

2115 «τακτικά έσοδα από ΤΑΠ»  κατά 40.000€ 

 

2. Με την με α.π. 70753/2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αποδίδεται στον Δήμο μας ποσό ύψους 

140.710,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Το ποσό αυτό είναι κατά 82.750,16€ 

υψηλότερο από το εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 0614 του πρ/σμού 2018. Συνεπώς ο 0614 θα πρέπει να 

ενισχυθεί με το ποσό της διαφοράς, ήτοι κατά 82.750,16€ και ισόποσα να μεταφερθεί μέσω 

αποθεματικού στον ΚΑ εξόδων 00.6711.01 ώστε να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την 

κατανομή τους. 

 

A. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. ΚΑ 10.6462 «Δημοσίευση Προκυρήξεων» με ποσό ύψους 2.000,00€ 

 

B. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού: 

1 Προτείνεται η δημιουργία του ΚΑ 20.7336.02 «Επισκευή/αναμόρφωση δικτύου αεραγωγών στο γραφείο 

(συνεργείο)  οχημάτων του Δήμου» με ποσό 5.580,00€. 

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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται μείωση από τον 

1. ΚΑ 20.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσού 5.580,00€. 

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 

της  προέδρου 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
   

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 255/2018. 

 

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

 

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  10.12.2018        

 

                                                                                                                                                          Η Πρόεδρος  

 

                                                                                                                                                   Μαρία  Αποστολίδου 
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