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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  07-06-2021 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 58/2021       

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ως προς τον αριθμό των ψήφων 
 
ΘΕΜΑ: 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μήνα Ιουνίου έτους 2021, 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-
03-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 
11584/03-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) μελών ήταν οι είκοσι (20) και απόντες δεκατρείς (13). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Κατζικάς Γεώργιος 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Καζαντζίδης Γεώργιος 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Γυμνόπουλος Κοσμάς 

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Φουκίδης Απόστολος 

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 

7 Κουσίδης Γεώργιος 7 Παπαδήμας Αναστάσιος 

8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Ζυγανιτίδης Απόστολος 

9 Σεμερτζίδου Αγγελική 9 Αβραμίδης Μωυσής 

10 Αποστολίδου Μαρία 10 Νοτάκης Ιωάννης 

11 Καρράς Ευστράτιος 11 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13 Μύθυμη Ελένη 

14 Σουσλόγλου Νικόλαος 14  

15 Κυριλλίδης Γεώργιος 15  

16 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 16  

17 Γκαλέτσης Αθανάσιος 17  

18 Ράπτου Όλγα 18  

19 Σμήλιος Ηλίας 19  

20 Καρασαρλίδου Σοφία 20  

21  21  

22  22  

23  23  

24  24  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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25  25  

26  26  

27  27  

28  28  

29     29  

30  30  

31  31  

32  32  

33  33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος απουσίαζε και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. 

Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη. 

 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών 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».  

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρασαρλίδου Σοφία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο 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 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 194/2020 απόφαση ΔΣ  

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε δύο (2)_αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί 

αναμορφώσεων, οι οποίες προηγήθηκαν (υπ.αρ. 154/2021  &  168 /2021). 

 

 

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). 

 

Γ. 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€  

 

 

Δ. 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». 

 

Ε. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20 του προϋπολογισμού εκ του αποθεματικού  

Με το άρθρο εικοστό τρίτο προστίθεται παρ. 8 στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), 

στο οποίο ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, 
εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 
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14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α’ 76).» 

 

"Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά 

πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 
αυτών. Με το άρθρο 51 του νόμου 4795/17-4-2021 παρατάθηκε η δυνατότητα αυτή έως την 30-6-2021.  

 

Με δεδομένο ότι, ο Δήμος, για να καλύψει τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19, προέβη σε διάφορες δαπάνες (προσλήψεις προσωπικού με προϋποθέσεις COVID-19, 

αύξηση των δράσεων καθαριότητας και απολύμανσης κα) κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση υπαρχόντων 

ΚΑ εξόδων του Τμήματος 20 εκ του αποθεματικού, ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστούν οι δράσεις της 
καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, οι οποίοι είναι καίριοι και σημαντικοί για τη λειτουργία του 

Δήμου, ειδικά στις συνθήκες της πανδημίας.   
 

Προτείνεται η ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων Τμήμα 20  εκ του αποθεματικού του Δήμου (μη 

ειδικευμένες πιστώσεις) ως εξής:  
1. Κ.Α. 20.6263  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»  με ποσό 40.000,00€ 

2. Κ.Α. 20.6041.01  «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»  με ποσό 135.000,00€ 

3. Κ.Α. 20.6054.01  «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου»  με ποσό 40.000,00€ 

4. Κ.Α. 20.6021  «Τακτικές αποδοχές αορίστου»  με ποσό 40.000,00€ 

5. Κ.Α. 20.6052  «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»  με ποσό 10.000,00€ 

 

 

ΣΤ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. Κ.Α. 00.6451.02  «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα- παροχή πληροφοριών 

από Τράπεζες δεδομένων»  με ποσό 2.000,00€  

2. Κ.Α. 35.7332.13  «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου»  

με ποσό 30.000,00€  

3. Κ.Α. 15.6472.01  «Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων»  με ποσό 12.000,00€  

4. Κ.Α. 00.8261.02  «Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων αχρεωστήτως»  με ποσό 2.000,00€  

 

Ζ.  Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 30.7336.11 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών και 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών“ με ποσό 16.000,00€. 

Επειδή το έργο έχει χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, προτείνεται η ισόποση ενίσχυση του, μέσω 

αποθεματικού, από πιστώσεις  ΣΑΤΑ του ΚΑ εξόδων  30.7412.02 «Ανάπλαση - μονοδρόμηση οδών 
Μεγ. Αλεξάνδρου- Χαλκίδη», εφόσον το ποσό αυτό δεν θα χρειαστεί ως το τέλος του έτους 

 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο 

πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                                            Με ψήφους 14 Υπέρ – 1 Κατά – 4 Αποχή 

Α) Εγκρίνει την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ως η προεκτεθείσα 

αναλυτική εισήγηση της  υπηρεσίας). 
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Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησε. 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία, Γκαλέτσης 
Αθανάσιος και Ράπτου Όλγα απέχουν. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2021. 

 

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

  Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  08 - 06 – 2021 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 

 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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