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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

 Αριθμός Απόφασης:  67/2021 

 

ΘΕΜΑ : 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  
 

 

Σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 4617/4-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Κατζικάς Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

        
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 έργου χρηματοδοτούμενου 

από το Πράσινο Ταμείο  

Βάσει της με αριθμό 201.6/2020 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ο Δήμος μας 

καθορίστηκε ως προσωρινός δικαιούχος στο ΑΠ 2: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί για τον Δήμο μας με ποσό 59.520,00€ 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 1329.01 «Χρηματοδότηση του έργου: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων (ΣΦΗΟ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 
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με ποσό ύψους 59.520,00€ και η ισόποση δημιουργία ΚΑ εξόδων 30.6117.10 «Χρηματοδότηση του 

έργου: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020». 

 

Β. Αναμορφώσεις ΚΑ για αλλαγή χρηματοδότησης Τακτικών και Έκτακτων Ειδικευμένων Εσόδων, 

όπως αυτά προέκυψαν από την  3η Αναμόρφωση, μετά την αύξηση του αποθεματικού (ΑΔΣ 22/2021)  

 

A. Κατά την 3η Αναμόρφωση προέκυψε στον ΚΑ 5123 Χρηματικού Υπολοίπου διαφορά υπέρ του 
αποθεματικού ύψους  54.902,20€. Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να δαπανηθεί το επιπλέον ποσό 
σε αντίστοιχη ειδικευμένη δαπάνη, προτείνεται: 

1. Η δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.7133.02 “Προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες του Δήμου»  με 
ποσό 48.100,00€. H χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ.  

2. Η αλλαγή χρηματοδότησης  από ιδίους πόρους σε πιστώσεις ΣΑΤΑ του ΚΑ 30.6117.08 
«Αξιολόγηση παιδικών χαρών του Δήμου από διαπιστευμένο φορέα ως προς τις απαιτήσεις 
ασφαλείας» ποσού 7.000,00€ 
 

Β. Κατά την 3η Αναμόρφωση προέκυψε στον ΚΑ 5113 Χρηματικού Υπολοίπου διαφορά υπέρ του 
αποθεματικού ύψους 267.000,18€. Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να δαπανηθεί το επιπλέον 
ποσό σε αντίστοιχη ειδικευμένη δαπάνη, προτείνεται η αλλαγή χρηματοδότησης των κάτωθι ΚΑ από 
ιδίους πόρους σε ειδικευμένο έσοδο (ΤΑΠ 50%): 

1.  ΚΑ 30.7331.03 «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης" μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΠΚΜ » ποσού 148.293,37€ 
2.  ΚΑ 30.7336.02 «Ανακατασκευή πολυγηπέδου στο πάρκο Δενδροποτάμου» ποσού 33.767,56€ 
3.  ΚΑ 30.7331.09  « Διαμόρφωση  χώρου για την  μεταφορά και τοποθέτηση  του  Αρχείου της  
Πολεοδομίας » ποσού 44.044,33€ 
 
4. ΚΑ 35.7332.09 «Συντήρηση χλοοτάπητα των δημοτικών σταδίων» ποσού 15.000,00€ 
5. ΚΑ 35.7336.01 «Συντηρήσεις κεντρικών κλιματιστικών μονάδων  »ποσού 15.000,00€ 
Η διαφορά που προκύπτει 10.894,92€ θα αποτελέσει και αυτή αντίστοιχο έργο που θα 
χρηματοδοτείται από Τακτικά Ειδικευμένα Έσοδα. 

 

Γ. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Κ.Α 30.6117.09 «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προετοιμασία 

φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ08 του χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με ποσό 6.200,00€ 

2. K.A. 30.6662.04  «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα συνεργεία συντήρησης» με ποσό 

10.000,00 

3. Κ.Α. 35.6041.01 «Aποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό 

20.000,00€ 

4. Κ.Α. 35.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με 
ποσό 8.000,00€ 

5. Κ.Α.10.6117.02 «Αμοιβή για υπηρεσίες διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για 
εργαζόμενους του Δήμου» με ποσό 2.750,00€ 

 
Δ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

 

1. Κ.Α. 10.6041.01 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» με ποσό 10.000,00€ 
2. Κ.Α.  10.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού ορισμένου χρόνου» με ποσό 2.000,00€ 
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3. K.A. 00.8224.05 «Ποσά που εισπράχθηκαν από τα πρόστιμα του ά.14 ΚΥΑ 16228/2017- 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος- και θα αποδοθούν στο Δημόσιο» με ποσό  
4.000,00€  

4. Κ.Α. 15.6611  «Προμήθεια βιβλίων κλπ (για τις  δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες δημοτικών 

σχολείων)» με ποσό 19.000,00€ 

5. Κ.Α. 30.7336.08 «Συντήρηση ανελκυστήρων» με ποσό 20.000,00€ 

6. Κ.Α. 30.7332.01 «Συντήρηση και έλεγχος παιδικών χαρών»  με  ποσό 20.000,00€ 

7. Κ.Α. 15.6041.01 «Αποδοχές με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» με ποσό 5.000,00€ 
8. Κ.Α. 15.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 2.000,00€ 
9. Κ.Α. 10.7134.02  «Προμήθεια προγραμμάτων οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας και 

εφαρμογών γραφείου» με ποσό 680,00€ 
 

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’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση 

του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων) 

- Η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

ψηφίζει ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ως προς το Α. Γ1. Δ3. 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας). 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  67/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.3.2021  

         

 

        O Πρόεδρος  

                   

               

             Καζαντζίδης Γεώργιος 
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