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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  23-08-2021 
                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 79/2021       

 
ΘΕΜΑ: 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
 
Σήμερα, 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνεδρίασε σε  δια περιφοράς 
συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τη με Αρ.πρωτ: 
18047/19-08-2021 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  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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28 Μύθυμη Ελένη 28  

29 Ράπτου Όλγα    29  

30 Σμήλιος Ηλίας 30  

31 Τσομπανοπολυλου Μελίσα 31  

32 Νοτάκης Ιωάννης 32  

33 Καρασαρλίδου Σοφία 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 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».  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τις υπ.αρ.235/2021  
&  240/2021 αποφάσεις 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  
 
Η παρούσα εισήγηση αφορά σε δύο (2)_αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί 
αναμορφώσεων, οι οποίες προηγήθηκαν (υπ.αρ.235/2021  &  240/2021). 

 
A. Ισόποση αύξηση KA εσόδων και εξόδων σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα 
 

1. Για την κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 
ενισχύεται ο ΚΑ εσόδων 4319.01 «Απόδοση από τον ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων της 
Κοινωφελούς εργασίας» με ποσό ύψους 80.000,00€.  
Αντιστοίχως, ενισχύονται, αθροιστικώς ισόποσα με το ανωτέρω έσοδο, οι εξής ΚΑ εξόδων: 
ΚΑ 60.6041.01 «Ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» με 
ποσό ύψους 50.000,00€ 
ΚΑ 60.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» με 
ποσό ύψους 30.000,00€. 

 
2. Για την κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω του ΕΣΠΑ «Κοινωνικό Παντοπωλείο – 

Φαρμακείο» ενισχύεται ο ΚΑ εσόδων 1321.02 «Χρηματοδότηση απο Π.Ε.Π. Κ.Μ για "Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης"» 
με ποσό ύψους 6.000,00€.  
Αντιστοίχως ενισχύεται, ισόποσα με το ανωτέρω έσοδο, ο ΚΑ εξόδων 60.6041.03 «Τακτικές αποδοχές 
προσωπικού για το Πρόγραμμα, Δομή παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό 
φαρμακείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» 
 

3. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4590/2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ 
9ΛΗΘ7ΛΛ-7ΔΖ) τροποποιήθηκε η Πράξη «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» 
του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο μας και από 222.977,98€ το ποσό 
αυξήθηκε σε 242.787,34€.  
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Για να εισαχθεί η διαφορά των 19.809,36€ στον προϋπολογισμό του έτους 2021, προτείνεται η 
ισόποση αύξηση του ΚΑ εσόδων 1321.16 «Χρηματοδότηση του έργου ""Αναβάθμιση αύλειου χώρου 
4ου Γυμνασίου  

 
Αμπελοκήπων" του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"» και του αντίστοιχου ΚΑ εξόδων 64.7341.07 

«Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων" "του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020»με το ανωτέρω ποσό των 19.809,36€   

 
 

  Β. Ενίσχυση υφισταμένων ΚΑ από το αποθεματικό  
 

Προτείνεται η ενίσχυση από το αποθεματικό των εξής ΚΑ: 
1. 10.6011 «Τακτικές αποδοχές (μόνιμων υπαλλήλων)» με ποσό 14.000,00 
2. 10.6021 «Τακτικές αποδοχές (υπαλλήλων αορίστου χρόνου)» με ποσό 11.000,00€ 
3. 30.6021 «Τακτικές αποδοχές (υπαλλήλων αορίστου χρόνου)» με ποσό 25.000,00€ 
4. 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ληξίαρχος κλπ)» με ποσό 8.000,00€ 
5. 30.6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» με ποσό 1.500,00€ 
6. 00.6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Γεν.Γραμματέα-ειδ.συνεργατών κλπ)» με 

ποσό 2.000,00€ 
7. 00.6121 «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 

ΚΔΚ)» με ποσό 12.000,00€ 
8. 15.6474.01 “Eξοδα διοργάνωσης κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων» με ποσό 

22.000,00€ 
9. 15.6611 «Προμήθεια βιβλίων κλπ (για τις  δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες δημοτικών σχολείων)» με 

ποσό 8.000,00€ 
10. 30.7424.01 «Aποζημιώσεις θιγομένων από ρυμοτομία» με ποσό 12.000,00€ 

 
 
     Γ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 
 
Προτείνεται η ενίσχυση των ΚΑ εξόδων:   

1. Κ.Α. 20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό ύψους 7.000,00€ 

2. K.Α. 20.6022 ««Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό ύψους 2.000,00€ 
 
Η ενίσχυση 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 αθροιστική ισόποση μείωση 
(9.000,00€) από τον ΚΑ εξόδων 20.6011 «Τακτικές αποδοχές (μόνιμων υπαλλήλων)». 
 

 
 Δ. Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 
 

1. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 30.7135.04 «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης»με 
ποσό 10.000,00€ (ΣΑΤΑ) με ισόποση μείωση  10.000,00€ από τον ΚΑ 30.7135.03 “Προμήθεια 
εξοπλισμού παιδικών χαρών» (αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ) 
 

2. Προτείνεται ενίσχυση του ΚΑ 30.6662.15 «Προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων»  με ποσό 
12.000,00€ (ΣΑΤΑ) με μείωση  από τον ΚΑ 30.7135.06 «Προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης», 
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ποσού 16.000,00€, αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ (υπολειπόμενο ποσό χρήσης ΣΑΤΑ 4.000,00 
€). 

3. Προτείνεται ενίσχυση του ΚΑ 30.7331.11 (ΣΑΤΑ) «Διαγραμμίσεις οδών και πλατειών» με ποσό 
11.000,00€ με μείωση  από τον ΚΑ 30.6661.05    «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για 
εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης» ποσού 7.000,00€ (αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ).  

Η διαφορά των 4.000,00€ θα μεταφερθεί από το υπολειπόμενο ποσό χρήσης ΣΑΤΑ, της  ανωτέρω 
περίπτωσης 2 (υπολειπόμενο ποσό  4.000,00€ του ΚΑΕ 30.7135.06€).  
 
Ε. Ενίσχυση ΚΑ εσόδου  

 

Βάσει της με α.π. 61397/17-08-2021  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών αποδίδεται στον 
Δήμο μας ποσό ύψους 141.700,00€ 22848/26-03-2021 προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών 
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 

Προτείνεται το ποσό να εισαχθεί στον ΚΑ εσόδων 1211.04 «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων 
και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» και να 
μεταφερθεί ισόποσα στο αποθεματικό προς ενίσχυση του.  
 
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, τις υπ.αρ.235/2021 & 240/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 
 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την 14η 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. 

 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2021. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        

  Ο Πρόεδρος    
                                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  24 - 08 – 2021 
 
 Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                      Ο Πρόεδρος 
 
 
  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                            Κουσενίδης Αλέξανδρος 


