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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               24.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  154/2021 

 

ΘΕΜΑ: 9
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

 

Σήμερα την 24η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 10363/20-05-2021 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) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος  

4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6)  Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος)  

7) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος).   

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, 

κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 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 έργων χρηματοδοτούμενων 

από το ΕΣΠΑ  

 

α) Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2261/13-5-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΑΔΑ Ω06Σ7ΛΛ-ΦΗΒ) εντάχθηκε η Πράξη «Πρασινισμός νησίδας οδού Μοναστηρίου Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας.  Για 

να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 850.000,00€ στον προϋπολογισμό του έτους 2021, προτείνεται η 

δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.23 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Πρασινισμός 

νησίδας οδού Μοναστηρίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.13 με τίτλο «Πρασινισμός νησίδας οδού 

Μοναστηρίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
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β) Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2264/13-5-20219 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΑΔΑ 9ΛΡΨ7ΛΛ-ΗΒΟ) εντάχθηκε η Πράξη «Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου 

Βοσπόρου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας. Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 1.100.000,00€ 

στον προϋπολογισμό του έτους 2021,  προτείνεται η δημιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.24 

με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου Βοσπόρου Δημοτικής 

Κοινότητας Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} 

και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7341.14 με τίτλο «Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου 

Βοσπόρου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης»   

 

Β. Ισόποση αύξηση ΚΑ εσόδων και εξόδων για έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ  

 

Επειδή ο Δήμος μας,  για το Πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με 

παράρτημα Ρομά» που χρηματοδοτείται από του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ενισχύθηκε με  

τρεις επιπλέον εργαζομένους από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, προτείνεται, για να είναι δυνατή η 

μισθοδοσία τους, η ισόποση αύξηση του σχετικού ΚΑ εσόδων 1321.01 με τίτλο Χρηματοδοτήσεις από 

ΠΕΠ Κ.Μ. για "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ" με  ποσό 

50.000,00€ και των αντίστοιχων ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.6041.02 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού για 

το Πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με παράρτημα Ρομά» με ποσό 

40.000,00€ και ΚΑ εξόδων 60.6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού για το Πρόγραμμα «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με παράρτημα Ρομά» με ποσό 10.000,00€  (αθροιστικά 

50.000,00€, όση η αύξηση του εσόδου). 

 

Δ. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Κ.Α 10.7131.02   «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών»  με ποσό 3.100,00€ 

2. Κ.Α 10.7132.01   «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων»  με ποσό 18.000,00€  

 

 

 Ε. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

Προτείνεται η δημιουργία του ΚΑ 20.6264.02 "Επισκευή και συντήρηση ασύρματων πομποδεκτών και 

αναμεταδοτών (CB οχημάτων Καθαριότητας) " με ποσό 1.500,00€  

 

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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση μείωση του 20.6041.03 

«Αποδοχές έκτακτου προσωπικού μέσω Προγράμματος ΟΑΕΔ». 

 

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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 9
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

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

 

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

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  154/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  25.5.2021 

  

         

       

      O Πρόεδρος 

  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


