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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  08-02-2021 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 15/2021       

 
ΘΕΜΑ: 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 

Σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε σε δια περιφοράς 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 2185/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες και οι τριάντα τρείς (33) και απόντες ουδείς. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1  

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  

13 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 13  

14 Γυμνόπουλος Κοσμάς 14  

15 Σεμερτζίδου Αγγελική 15  

16 Αποστολίδου Μαρία 16  

17 Παπαδήμας Αναστάσιος 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Καρράς Ευστράτιος 19  

20 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 20  

21 Γρούγιος Ηλίας 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Σουσλόγλου Νικόλαος 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 25  

26 Κυριλλίδης Γεώργιος 26  

27 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 27  

28 Μύθυμη Ελένη 28  

29 Καρασαρλίδου Σοφία    29  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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30 Ράπτου Όλγα 30  

31 Σμήλιος Ηλίας 31  

32 Τσομπανοπούλου Μελίσα 32  

33 Νοτάκης Ιωάννης 33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 

του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή του ως 

έκτακτο.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. 26/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

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 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 194/2020 απόφαση 

ΔΣ  

 

 

Α. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2021 έργων 

χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ  

Βάσει του αριθμού συμφωνίας 621416-ΕΡΡ-1-2020-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN έχει εγκριθεί η συμμετοχή 

του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό Έργο «Οι γυναίκες Ρομά μεταμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα 

στην Ευρώπη μέσα από την κοινωνική και πολιτική κινητοποίησή τους». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί για 

τον Δήμο μας με ποσό 4.751,10€ το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί ως έσοδο με αναμόρφωση στον 

πρ/σμό του 2021 σε νέοδημιουργούμενο ΚΑ εσόδων, και προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 

1217.03 «Χρηματοδότηση του έργου: Οι γυναίκες Ρομά μεταμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα 

στην Ευρώπη μέσα από την κοινωνική και πολιτική κινητοποίησή τους» με ποσό ύψους 4.751,10€ και η 

ισόποση δημιουργία ΚΑ εξόδων 15.6162.01 «Χρηματοδότηση του έργου: Οι γυναίκες Ρομά 

μεταμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη μέσα από την κοινωνική και πολιτική 

κινητοποίησή τους»  

 

Β. Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

1. Σύμφωνα με το εγκριθέν Τεχνικό Πρόγραμμα, το έργο “Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων” 

ενεγράφη ως έργο χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ύψους 20.000,00€ αλλά δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό από παραδρομή.  

Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 30.7135.01 “Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων” 

με ποσό 15.803,90€ (ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, οπότε προκύπτει  υπόλοιπο ποσό   

χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ  προς χρήση, ύψους 4.196,10€).  
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2. Προτείνεται η κατάργηση του ΚΑ εξόδων 30.7131.02 “Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για 

εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης “, λόγω διπλής εγγραφής του έργου με ποσό 15.000,00€ (υπάρχει 

και στον ΚΑΕ εξόδων 30.6661.05, οπότε προκύπτει υπόλοιπο ποσό  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ προς 

χρήση, ύψους 15.000,00€). 

3. Προτείνεται η δημιουργείται  νέου Κ.Α. 30.6117.01 "Σύμβαση Συνεργασίας με Αναπτυξιακή εταιρεία για 

υποστήριξη ΤΥ στο συμβατικό στάδιο συγχρηματοδοτούμενου έργου: Επίβλεψη ανάπλασης περιοχής 

Δαβάκη" με ποσό ύψους 25.696,10€, χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. 

 

 {Σημ.:  Επειδή οι ανωτέρω ΚΑ χρηματοδοτούνται  από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν μπορούν  να 

ενισχυθούν από ιδίους πόρους αλλά από αντίστοιχους ΚΑ, ήτοι από ΚΑ εξόδων που 

χρηματοδοτούνται από όμοιες πιστώσεις. Συνεπώς, η ενίσχυση , μέσω αποθεματικού, το 

αναγκαίου  ποσού της νέα αυτής  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ ύψους 25.696.10 του Κ.Α. 30.6117.01,   

προκύπτει ως εξής:  

 α) από τα υπόλοιπα ποσά χρηματοδότησης χρήσης ΣΑΤΑ  των ανωτέρω 1. και 2.  περιπτώσεων   

( ήτοι 4.196,10 συν 15.000,00) και β) επιπλέον από  ποσό  ύψους 6.500,00€  που αφορά το έργο “ 

Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων”, το οποίο δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό, 

αλλά   εκ παραδρομής ενεγράφη στο εγκριθέν Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021, ως έργο 

χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ, το οποίο όμως  υλοποιήθηκε εντός του 2020  και εφόσον  δεν 

υφίσταται   αποτελεί υπολειπόμενο ποσό  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ  προς χρήση}. 

 

Γ. Ενίσχυση του αποθεματικού από πιστώσεις εγγεγραμμένες που δεν θα υλοποιηθούν 

i) Προτείνεται η κατάργηση και η μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό: 

1. του ΚΑ εξόδων 30.6661.10 «Προμήθεια κλειδαριών, λουκέτων, κλειδιών κλπ» λόγω λάθους της 

εγγραφής  με ποσό 3.000,00€ 

2. του ΚΑ εξόδων 35.7332.15 «Κλάδευση δένδρων ετών 2020-2021» λόγω λάθους της εγγραφής  με ποσό 

50.000,00€  

Και  

ii) Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού (από πιστώσεις εγγεγραμμένες που δεν θα υλοποιηθούν - 

ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ), από τους παρακάτω Κ.Α.:  

1. του ΚΑ εξόδων 35.6264.01«Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων & προμήθεια ανταλλακτικών» 

με ποσό 1.110,23 

2. του ΚΑ εξόδων 30.6662.15  «Προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων» με ποσό 7.076,00€ 

3. του ΚΑ εξόδων 30.7135.04  «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης» με ποσό 6.141,22€ 

4. του ΚΑ εξόδων 30.6264.03  «Επισκευή εργαλείων τμήματος συντήρησης» με ποσό 230,20€ 

5. του ΚΑ εξόδων 30.6662.10  «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο» με ποσό 8.960,95€ 

6. του ΚΑ εξόδων 30.6662.02  «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου» με ποσό 2.605,16€ 

7. του ΚΑ εξόδων 30.7336.08  «Συντήρηση ανελκυστήρων» με ποσό 16.181,38€ 

8. του ΚΑ εξόδων 30.6662.16 «Προμήθεια χυτοσιδηρών φρεατίων, καλλυμάτων και σχαρών» με ποσό 

4.023,32€ 

9. του ΚΑ εξόδων 30.6265.01  «Αναγόμωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων» με ποσό 2.086,35€ 

10. του ΚΑ εξόδων 30.7336.04 «Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων» με ποσό 4.185,40€ 

11. του ΚΑ εξόδων 30.7332.01 «Συντηρήσεις και έλεγχος παιδικών χαρών» με ποσό 4.149,08€ 

12. του ΚΑ εξόδων 30.6661.14 «Προμήθεια - εγκατάσταση γυψοσανίδων» με ποσό 500,85€ 

13. του ΚΑ εξόδων 30.7331.11 «Διαγραμμίσεις οδών και πλατειών» με ποσό 6.694,85€ 

14. του ΚΑ εξόδων 30.7331.07 «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών κτιρίων  » 

με ποσό 3.898,36€ 

15. του ΚΑ εξόδων 35.6699.01 «Υλικά άρδευσης για χώρους πρασίνου» με ποσό 4.739,47€ 

16. του ΚΑ εξόδων 30.7336.11 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών» με ποσό 9.503,40€ 
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17. του ΚΑ εξόδων 35.7332.13 «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του 

δήμου» με ποσό 15.697,03€ 

18. του ΚΑ εξόδων 15.6061.01 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενος» με ποσό 

1.085,52€ 

19. του ΚΑ εξόδων 30.7412.02 «Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Ανάπλαση - μονοδρόμηση οδών Μεγ. 

Αλεξάνδρου- Χαλκίδη» με ποσό 56.057,84€ 

 

Δ. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Κ.Α 30.7331.02   «Αγορά και τοποθέτηση συναγερμού σε δημοτικό κτίριο» με ποσό 8.000,00€ 

2. Κ.Α 10.6661.01  «Προμήθεια κλειδαριών, λουκέτων, κλειδιών κλπ» με ποσό 3.000,00€ 

3. KA 00.6062  «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)» με  ποσό 3.000,00€ 

4. ΚΑ 00.6142.01 «Αμοιβή διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ» με ποσό 1.000,00€ 

5. ΚΑ 30.6117.07 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου 

Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: 

"Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης (MIS:5037423)" με  ποσό 

72.912,00€ 

6. ΚΑ 30.6142.01 «Σύμβαση οριζόντιας συνεργασίας με Αναπτυξιακή Μείζονος Θεσσαλονίκης» με ποσό 

16.800,00€ 

7. ΚΑ 30.7336.02 «Ανακατασκευή πολυγηπέδου στο πάρκο Δενδροποτάμου» με ποσό 34.500,00€  

8. ΚΑ 30.7336.12 «Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλαστικός χλοοτάπητας)» με ποσό 

3.216,80€ 

9. ΚΑ 30.7412.01 «Υπηρεσία συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καύσιμων και στόλου 

οχημάτων» με ποσό 19.680,00€ 

10. KA 30.7336.07 «Συντήρηση BMS κλιματισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης» με ποσό 1.736,00€ 

11. ΚΑ 30.7321.01 «Δημιουργία αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων» με 

ποσό 1.553,73€  

12. ΚΑ 30.6117.06 «Σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για 

την εκτέλεση Του έργου «Ενδυνάμωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για την Ωρίμανση του έργου "Επικαιροποίηση Πολιτιστικού κέντρου 

Αμπελοκήπων «Καραπάντσιου», προς υποβολή χρηματοδότησής του από πρόγραμμα " Αντ.Τρίτσης"» 

με ποσό 18.600,00€  

 

 

 Ε. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

Προτείνεται: 

1. η δημιουργία του ΚΑ 20.7134.01 «Προμήθεια και υποστήριξη υπολογιστικής πλατφόρμας για  κινητά 

τηλέφωνα για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση & επιβράβευση του κοινού για το περιβάλλον ” με ποσό 

ύψους 24.800,00€  

2. η ενίσχυση του ΚΑ 20.6262.01 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσμου» με ποσό 6.751,80€ 

 

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:  
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1. ΚΑ 20.6151.01 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» με ποσό 

31.551,80€ 

 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 

διατάξεις, την υπ΄αριθμ. 26/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                             Επί των καταμετρούμενων 

Α) Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική 

εισήγηση της  υπηρεσίας). 

 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 

Μύθυμη Ελένη, Ράπτου Όλγα, Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου 

Μελίσα και Σμήλιος Ηλίας λευκό. 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρασαρλίδου Σοφία παρών. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2021. 

 

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

         

  Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  09 - 02 – 2021 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

 


