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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  07-02-2022 
                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 24/2022       

 
ΘΕΜΑ: 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 
2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, 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. 2709/03-02-
2022 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 παρόντες  οι είκοσι  (20) και απόντες δεκατρείς (13). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Γρούγιος Ηλίας 

2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Κεσόγλου Παύλος 

3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Κατζικάς Γεώργιος 

4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Καρράς Ευστράτιος 

5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 

6 Καζαντζίδης Γεώργιος 6 Αβραμίδης Μωυσής 

7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Σουσλόγλου Νικόλαος 

8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 

9 Γυμνόπουλος Κοσμάς 9 Γκαλέτσης Αθανάσιος 

10 Αποστολίδου Μαρία 10 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

11 Φουκίδης Απόστολος 11 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

12 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 12 Μύθυμη Ελένη 

13 Ζυγανιτίδης Απόστολος 13 Νοτάκης Ιωάννης 

14 Μανωλόπουλος Βασίλης   

15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

16 Παπαδήμας Αναστάσιος   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Τσομπανοπουλου Μελίσα   

19 Σμήλιος Ηλίας   

20 Καρασαρλίδου Σοφία   

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ο Δήμαρχος κ. 

Κυρίζογλου Λάζαρος, χωρίς να παραστεί.  

 

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου 

Αναστασία, χωρίς να παραστούν. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών την με αριθμό 

34/2022 απόφαση Oικονομικής Eπιτροπής. 
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 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 120/2021 

απόφαση ΔΣ  

 τo άρθρο 5 της υπ.αρ.οικ.Κ.Υ.Α. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.7.2021 τ.Β΄) ‘’Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022΄΄ περί 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  

 

Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.Κ.Υ.Α. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.7.2021 τ.Β΄) των Υπ. Εσωτερικών 
και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων για το 

οικονομικό έτος 2022 –μερική  τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης.», στο άρθρο 5 

παρ.1 αναφέρονται τα εξής : ‘’ Μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022, οι 
δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες 

κατήρτισαν τον Π/Υ του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2021, προκειμένου αυτός να 

καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής :’’.  
 

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, 
σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 

85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 

2022 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2021 και 2020. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο 

ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

Συνεπώς: 
 

I) Στην ομάδα εσόδων ΙΙ και συγκεκριμένα στην ομάδα με Κ.Α. 32: «Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών» όπως προέβλεπαν οι οδηγίες προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του 

προϋπολογισμού στην ομάδα με Κ.Α. 32 συνολικό ποσό 3.065.458,87 €. Μετά την επαναβεβαίωση όμως 
των χρηματικών καταλόγων στις 31.12.2021, το συνολικό ύψος των πραγματικών εισπρακτέων 
υπολοίπων που προκύπτει στην ομάδα Κ.Α. 32 είναι: 3.276.260,83  

  

Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των πραγματικών εισπρακτέων 
υπολοίπων όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

στις 31.12.2021 

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
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II)  Στον ΚΑ 00.8511.01 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» είχε 
προϋπολογισθεί ποσό 2.942.105,99€  και  σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

Εντός του έτους 2021 το ποσό που εισπράχτηκε ήταν 121.068,74€ ενώ το 2020 το αντίστοιχό ποσό ήταν 
123.352,88€ , οπότε σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. ο ΚΑ 00.8511.01 του προϋπολογισμού 2022 

που αφορά πρόβλεψη ανείσπρακτων εσόδων πρέπει να γίνει: ‘’ το ποσό που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που εισέπραξε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2021 ή 2020 

‘’ οπότε ο  επαναϋπολογισμός του ποσού γίνεται  ως εξής :  
 

Από το ποσό των εισπρακτέων υπολοίπων του 2021 που είναι 3.276.260,83€ θα πρέπει να 

αφαιρέσουμε το ποσό  που  εισπράχθηκε εντός του έτους  2020 που είναι 123.352,88€ (δηλαδή το 

μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήσαμε για τα έτη 2021 ή 2020)  οπότε ο Κ.Α. 00.8511.01 

διαμορφώνεται στο ποσό των: (3.276.260,83€ - 123.352,88€) = 3.152.907,95€.  

Οπότε  υπάρχει  διαφορά σε σχέση με το ποσό που αρχικά είχε προβλεφτεί και αυτό που προέκυψε από 

τα δεδομένα δωδεκαμήνου του έτους 2021  (3.152.907,95€ - 2.942.105,99€) = 210.801,96€.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω  (Α και Β)  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 

 

 Στον ΚΑ 3211 με τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (παρελθόντων ετών)» με αύξηση του 

ποσού κατά  130.166,20€ 

 Στον ΚΑ 3215 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας»  με αύξηση του ποσού κατά   7.029,81€ 

 Στον ΚΑ 3217 με τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (πράξη εφαρμογής 
ΡΣ Δενδροποτάμου)» με αύξηση του ποσού κατά  69.442,83€ 

 Στον ΚΑ 3218 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευμάτων» με μείωση του 

ποσού κατά  1.411,08€ 

 Στον ΚΑ 3219 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» με αύξηση του ποσού κατά  7.078,73€ 

3211 

Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

(παρελθόντων ετών) 
677.560,89 807.727,09 130.166,20 

3215 

Τέλος ακίνητης 
περιουσίας 18.112,20 25.142,01 7.029,81 

3217 

Εισφορά λόγω ένταξης 
ή επέκτασης 
πολεοδομικών 

σχεδίων (πράξη 

εφαρμογής ΡΣ 

Δενδροποτάμου)  219.715,96 289.158,79 69.442,83 

3218 

Τακτικά έσοδα επί των 

ακαθάριστων εσόδων 

επιτηδευμάτων 134.750,65 133.339,57 -1.411,08 

3219 Λοιπά έσοδα 838.813,57 845.892,30 7.078,73 

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.170.228,35 1.168.268,41 -1.959,94 

3222 

Έκτακτα ειδικευμένα 

έσοδα 6.277,25 6.732,66 455,41 

  ΣΥΝΟΛΑ 3.065.458,87 3.276.260,83 210.801,96 
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 Στον ΚΑ 3221 με τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα» με μείωση του ποσού κατά  1.959,94€ 

 Στον ΚΑ 3222 με τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα» με αύξηση του ποσού κατά  455,41€ 

To άθροισμα των ανωτέρω αναμορφώσεων των ΚΑ εσόδων είναι 210.801,96€, ποσό το οποίο ενισχύει το 

αποθεματικό.  

 

Ως προς το σκέλος των εξόδων της ίδιας ομάδας εσόδων - εξόδων αναμορφώνεται (ενισχύεται) ο ΚΑ 

00.8511.01 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με μεταφορά από το αποθεματικό του 

ποσού των 210.801,96€.  

 

 

Β) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της Ομάδας Εσόδων ΙΙΙ εγγράφεται το πόσο που 

προέκυψε κατά την 31.12.2021 (4.885.212,33 €). Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και των πραγματικών υπολοίπων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ως προς το Χρηματικό Υπόλοιπο 

 Στον ΚΑ 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»  με αύξηση του ποσού 567.491,44€. 

 Στον ΚΑ 5113 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών»  με αύξηση του  ποσού  κατά 961.798,53€ 

 Στον  ΚΑ 5119 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου»  με αύξηση του ποσού κατά  783.160,31€. 

 Στον ΚΑ 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»  με μείωση του ποσού κατά 66.397,49€ 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ στις 
31.12.2021 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

5111 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 262.236,74 829.728,18 567.491,44 

5113 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 1.248.733,06 2.210.531,59 961.798,53 

5119 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου 78.708,15 861.868,46 783.160,31 

5121 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 96.545,16 30.147,67 -66.397,49 

5123 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 979.108,00 847.328,10 -131.779,90 

5129 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου 1.330.350,06 105.608,33 -1.224.741,73 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.995.681,17 4.885.212,33         889.531,16 
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 Στον ΚΑ 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών»  με μείωση του ποσού κατά 131.779,90€ 

 Στον ΚΑ 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου»  με μείωση του  ποσού κατά 1.224.741,73€ 

 

Άρα, εφόσον αθροιστικά στο Χρηματικό Υπόλοιπο του Π/Υ έτους 2022,υπήρχε εγγεγραμμένο ποσό  

3.995.681,17€ ως έσοδο, ενώ τώρα, το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2021 με το κλείσιμο 

του έτους, είναι 4.885.212,33€, προκύπτει η διαφορά των δύο ποσών (4.885.212,33– 3.995.681,17 

=) 889.531,16€.  

 

 

Γ.  Δημιουργία και ενίσχυση ΚΑ εσόδων και εξόδων έργων χρηματοδοτούμενων  (ισόποση 

αναμόρφωση)      

1. 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 χρηματοδοτούμενο για το δήμο μας έργο, θα πρέπει να εισαχθεί ως 
έσοδο με αναμόρφωση στον πρ/σμό του 2022 και προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 
1329.01 «Χρηματοδότηση του έργου: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 

με ποσό ύψους 53.444,00€ και η ισόποση δημιουργία ΚΑ εξόδων 30.6117.10 

«Χρηματοδότηση του έργου: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 

 

2. Προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α.: 64.7341.07 με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου 

Γυμνασίου Αμπελοκήπων" του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  με ποσό ύψους 
58.156,36€  και η αντίστοιχη ισόποση ενίσχυση  του εσόδου 1321.16 «Χρηματοδότηση του 

έργου "Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων" του Ε.Π. "Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020" » 

 

Δ. Αναμορφώσεις ΚΑ του τμήματος 20 του προϋπολογισμού, όπως αυτά προέκυψαν μετά την 

Αναμόρφωση του ΚΑ 5113 του Χρηματικού Υπολοίπου  

 

 

Σύμφωνα με το σημείο Β της παρούσας, προκύπτει στον ΚΑ 5113 «Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»  διαφορά 

(αύξηση) υπέρ του αποθεματικού, εντός του οποίου συμπεριλαμβάνεται και το χρηματικό 

υπόλοιπο των ανταποδοτικών υπηρεσιών, ως ειδικευμένο έσοδο.  Κατά την κατάρτιση – ψήφιση 

του Π/Υ 2022,  είχε εκτιμηθεί και υπολογισθεί  ως χρηματικό υπόλοιπο των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών ποσό 876.746,48€.  Μετά το κλείσιμο του έτους και επαναϋπολογισμό  των 
πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών των ανταποδοτικών υπηρεσιών, με 31/12/2021,  

προκύπτει ( λόγω μεγαλυτέρων  εισπράξεων ) πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο ποσού 

1.135.295,55€ . 

 

Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να δαπανηθεί το επιπλέον ποσό των 258.549,07€ 

(1.135.295,55 - 876.746,48), που βρίσκεται στον ΚΑ 5113, σε αντίστοιχη ειδικευμένη δαπάνη 

του τμήματος 20, 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, προτείνεται η : 
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1. Δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 20.7134.01 με τίτλο «Προμήθεια και Υποστήριξη 

Υπολογιστικής Πλατφόρμας για κινητά τηλέφωνα για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση & 

επιβράβευση του κοινού για το περιβάλλον» με ποσό ύψους 16.202,67€ 

2. Ενίσχυση  του Κ.Α.  20.6063 , με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)»,  με 
ποσό ύψους 5.554,57€  

3. Δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 20.6236.01 με τίτλο «Λοιπά μισθώματα, Χημικές Τουαλέτες» 

με ποσό ύψους 12.000,00€ 

4. Ενίσχυση  του Κ.Α.  20.6151.01 , με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 

τελών και φόρων»,  με ποσό ύψους 16.100,00€  

5. Ενίσχυση  του Κ.Α.  20.6211 , με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»,  με ποσό ύψους 
60.000,00€ 

6. Ενίσχυση  του Κ.Α.  20.6721.01 , με τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης 
ΦΟΣΔΑ»,  με ποσό ύψους 90.000,00€ 

7. Ενίσχυση  του Κ.Α.  20.7133.01 , με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών κάδων»,  με 
ποσό ύψους 44.791,83€ 

8. Ενίσχυση  του Κ.Α.  20.6264.01 , με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»,  

με ποσό ύψους 13.900,00€ 

 

 

Ε. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού  

 

1. Δημιουργία Κ.Α.: 30.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια αλατοδιανομέα» και ενίσχυσή του με ποσό 

36.728,80€  

2. Δημιουργία Κ.Α.: 10.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων» και ενίσχυσή του 

με ποσό 18.000,00€   

3. Δημιουργία Κ.Α.:35.7332.16 με τίτλο « Κλάδευση Δέντρων 2021-2022» και ενίσχυσή του με 
ποσό 22.193,02€  

4. Δημιουργία Κ.Α. : 30.6234.01 με τίτλο «Ενοικίαση  Οχημάτων Μικτής Χρήσης» και ενίσχυσή 

του με ποσό 32.712,00€  

5. Δημιουργία Κ.Α.: 15.6474.02 με τίτλο «Διοργάνωση Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για 

παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου» και ενίσχυσή του με ποσό 14.100,00€ 

6. Δημιουργία Κ.Α.: 15.6266.01 με τίτλο «Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού και  συστημάτων 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού, Αναβάθμιση 

συστήματος Βιβλιοθηκών» και ενίσχυσή του με ποσό 9.176,00€ 

7. Δημιουργία Κ.Α.:10.7133.01 με τίτλο «Προμήθεια Διαχωριστικών Γραφείων προστατευτικών 
υαλοπινάκων» και ενίσχυσή του με ποσό 11.990,80€ 

8. Δημιουργία Κ.Α.: Κ.Α 00.8261.03  «Επιστροφή προκαταβολής από  ΚΑΠ για την κάλυψη 

γενικών αναγκών»  με ποσό  250.000,00€ 

9. Δημιουργία  Κ.Α. : 30.7321.01 με τίτλο « Δημιουργία Αιθουσών Νηπιαγωγείων λόγω της 
υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων» και ενίσχυσή του με ποσό 1.553,73€  

10. Δημιουργία Κ.Α.: 30.7135.01  με τίτλο « Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων»  και 
ενίσχυσή του με ποσό 4.499,96€  

11. Δημιουργία Κ.Α.:30.7336.03 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών από διαπιστευμένο φορέα για την 
πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων και ενός αεροσυμπιεστή» και ενίσχυσή του με ποσό 

713,00€  

12. Δημιουργία Κ.Α. 30.7331.09 με τίτλο “ Διαμόρφωση χώρου για την μεταφορά και τοποθέτηση 

του Αρχείου της Πολεοδομίας ”  και ενίσχυσή του με ποσό 6.720,33€  
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13. Δημιουργία Κ.Α. 15.6236.01 με τίτλο “ Λοιπά μισθώματα, Χημικές Τουαλέτες”  και ενίσχυσή 

του με ποσό 5.000,00€  

14. Δημιουργία Κ.Α. 15.6495.01   με τίτλο “ Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης: Είδη διακόσμησης 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων”  και ενίσχυσή του με ποσό 5.000,00€  

15. Δημιουργία  Κ.Α. 00.8251  με τίτλο “ Πάγια Προκαταβολή”  και ενίσχυσή του με ποσό 

6.000,00€  

16. Δημιουργία  Κ.Α. 10.6115.01  με τίτλο “ Αμοιβή λογιστή για υπηρεσίες τήρησης λογιστικών 
βιβλίων και εφαρμογών διπλογραφικού συστήματος”  και ενίσχυσή του με ποσό 18.000,00€  

 

 

ΣΤ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

 

1. Ενίσχυση του Κ.Α.:30.6661.04 με τίτλο «Προμήθεια Υαλοπινάκων» με το ποσό 2.632,95€ 

2. Ενίσχυση του Κ.Α.:30.6662.02 με τίτλο « Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου» με ποσό 3.282,64 € 

3. Ενίσχυση του Κ.Α.:35.7332.13 με τίτλο « Απομάκρυνση Ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης 
Ελευθέρων χώρων του Δήμου» με ποσό 9.366,43€   

4. Ενίσχυση του Κ.Α.: 35.6162.01 με τίτλο «Διαχείριση Προϊόντων Κλάδευσης δέντρων» με ποσό 

2.214,23€ 

5. Ενίσχυση του Κ.Α.: 30.7336.13 με τίτλο «Σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες Σχολικών Κτιρίων» 

με ποσό 12.716,00€ 

6. Ενίσχυση Κ.Α: 00.6434.01, με τίτλο «Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (προμήθεια εδεσμάτων)», 

ποσού   3.771,67€ 

7. Ενίσχυση Κ.Α:15.6063.01, με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό της Κοινωφελούς 
εργασίας», ποσού 6.209,61€ 

8. Ενίσχυση Κ.Α:30.6063, με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)», ποσού 

799,84€ 

9. Ενίσχυση Κ.Α:35.6063, με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)», ποσού 

613,05€ 

10. Ενίσχυση Κ.Α:15.6472.05, με τίτλο «Προμήθεια νερών, αναψυκτικών κλπ για εκδηλώσεις», 

ποσού 1.385,62€ 

11.  Ενίσχυση Κ.Α:15.6481.02, με τίτλο «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων 
κατοίκων», ποσού 3.778,30€ 

12.  Ενίσχυση Κ.Α:10.7518.02, με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην ΕΟΕΣ Εύξεινη 

Πόλη», ποσού 1.041,78€ 

13.  Ενίσχυση Κ.Α.: 10.6117.03 με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών DPO για την διαχείριση 

Προσωπικών  Δεδομένων του Δήμου», ποσού 720,00€ 

14.  Ενίσχυση Κ.Α.:  10.6462 με τίτλο “Δημοσίευση προκηρύξεων” με ποσό 5.000,00€ 

15.  Ενίσχυση Κ.Α.: 00.6116.01 με τίτλο “ Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και 
πραγματογνωμόνων” με ποσό 2.500,00€ 

16.  Ενίσχυση Κ.Α.: 15.6691.01 με τίτλο “Προμήθεια αεροπανό,ταμπλό & ενημερωτικών 
πινακίδων” με ποσό 4.000,00€ 

17.  Ενίσχυση Κ.Α.: 15.6235.01 με τίτλο “ Ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων” με ποσό 

6.000,00€ 

18.  Ενίσχυση  Κ.Α.: 30.6662.15 με τίτλο « Προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων» 

με ποσό 7.055,88 €  

19.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 30.7135.04 με τίτλο «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης 
σήμανσης» με ποσό 6.229,73 €  

20.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 30.7331.11 με τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών και πλατειών» με ποσό 

4.274,85€ 
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21.  Ενίσχυση του Κ.Α.:30.6117.01 με τίτλο «Σύμβαση Συνεργασίας με Αναπτυξιακή εταιρεία 

για υποστήριξη ΤΥ  στο συμβατικό στάδιο συγχρηματοδοτούμενου έργου: Επίβλεψη 

ανάπλασης περιοχής Δαβάκη»  με ποσό 3.774,59€  

22.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 35.6699.01 με τίτλο «Υλικά άρδευσης για χώρους πρασίνου» με ποσό 

3.352,35€  

23.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 00.6495.01 με τίτλο «Έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων» με 
ποσό 21.618,91€ 

24.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 10.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με 
ποσό 5.083,87€ 

25.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 30.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με 
ποσό 3.454,00€ 

26.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 35.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με 
ποσό 6.300,00€ 

27.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 30.6264.02 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 

με ποσό 9.284,34€ 

28.  Ενίσχυση του Κ.Α.: 35.6264.02 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 

με ποσό 1.974,64€ 

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

δήμου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

τις τοποθετήσεις των μελών, την με αριθμό 34/2022 απόφαση Oικονομικής Eπιτροπής. 
 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                                              Με ψήφους 16 Υπέρ – 3 Κατά – 1 Λευκό 

Α) Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (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. Σμήλιος Ηλίας, Καρασαρλίδου Σοφία και Ράπτου Όλγα μειοψήφησαν. 
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων που μειοψήφησαν περιλαμβάνονται στα πρακτικά της 
συνεδρίασης. 
 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2022. 

 

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

  Ο Πρόεδρος    

                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  08 - 02 – 2022 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
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   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 


