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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               08.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  310/2021 

 

ΘΕΜΑ: 18
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

23347/04-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4)  Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα.   

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο
 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  

 

A. Ισόποση αύξηση ΚΑ εσόδων και εξόδων  

Προτείνονται, εφόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις 

δεν επαρκούν  για το κλείσιμο του έτους, οι κάτωθι αναμορφώσεις: 

1. ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8231 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» με ποσό 

ύψους  300.000,00€. Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και ταμεία» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται παράλληλα (θα πρέπει να 

είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.   

2. ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών 

κλπ» με ποσό ύψους 70.000,00€. Ως προς τον  αντίστοιχο ΚΑ εσόδων 4123 με τίτλο «Φόρος 

προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ» με τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εξόδων κινείται 

παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.   
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Β. Ενίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού  

Προτείνεται η ενίσχυση από το αποθεματικό των εξής ΚΑ: 

1.   40.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου» με ποσό ύψους 4.000,00€  

2.    10.6462  «Δημοσίευση προκηρύξεων» με ποσό ύψους 3.000,00€ εκ του αποθεματικού 

3.   30.6234.01 «Ενοικίαση (μισθώσεις) οχημάτων»  με ποσό ύψους  3.000,00€ 

4.   15.6471.03 «Έξοδα παρουσίασης καλλιτεχνικών σχημάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις»  με ποσό 

5.000,00€ 

5.   15.6235.01 «Ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων» με ποσό ύψους 5.000,00€ 

6.   10.6021   «Τακτικές αποδοχές (υπαλλήλων αορίστου χρόνου) ποσό ύψους 10.000,00€ 

 

 

Γ.  Κατάργηση ΚΑ εξόδων  

Προτείνεται  η κατάργηση και η μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό, των εξής ΚΑ  (εφόσον δεν θα γίνει 

χρήση τους) : 

1. ΚΑ 15.6117.02 «Φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά δημοτικού -γυμνασίου» με ποσό ύψους 

14.100,00€ 

2. ΚΑ 35.7332.10  «Συντήρηση πάρκων και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου» με ποσό ύψους 3.079,99€  

 

Δ. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από 

το ΠΔΕ  

 

Βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 11879/22-10-2021 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών έχει 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ το έργο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τίτλο 

«Ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση πολιτιστικού 

κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με ποσό 970.298,00€, το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί ως έσοδο με 

αναμόρφωση στον πρ/σμό του 2021 σε νεοδημιουργούμενο ΚΑ εσόδων, και προτείνεται η δημιουργία νέου 

ΚΑ εσόδων 1315.01 «Χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. 

Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με ποσό 

ύψους 970.298,00€. 

To έργο αφορά σε τρία (3) υποέργα, για την εκτέλεση των οποίων προτείνεται η αθροιστικώς ισόποση 

δημιουργία ΚΑ εξόδων ως εξής: 

1. ΚΑ 64.7311.01 με τίτλο «Oλοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με 

ποσό ύψους 860.000,00€ 

2. ΚΑ 64.7412.01 με τίτλο «Eκπόνηση μελέτης  ¨Ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. 

Αλεξάνδρου και Χαλκίδη¨» με ποσό ύψους 104.098,00€  και 

3. ΚΑ 60.6117.01 με τίτλο « Αμοιβή συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου 

Αμπελοκήπων- Μενεμένης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ06 του 

Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης »με ποσό ύψους 6.200,00 

 

Ε.  Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

Λόγω της ένταξης του έργου "Ανάπλαση – μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και 

Χαλκίδη" στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (περίπτωση Δ΄ της παρούσας αναμόρφωσης), 

και εφόσον ποσό ύψους 101.057,84€ της ανωτέρω μελέτης χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις ΣΑΤΑ, ο ΚΑΕ 

30.7412.02 «Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Ανάπλαση - μονοδρόμηση οδών Μεγ. Αλεξάνδρου- Χαλκίδη»  που 

είχε δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, καταργείται και προτείνεται να καλύψει-ενισχύσει άλλους  ΚΑ ομοίως 

χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. 
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Έτσι προτείνεται η:  

1.   δημιουργία του  ΚΑ εξόδων 30.7322.01 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών» με ποσό ύψους 26.000,00€  

2.   δημιουργία του ΚΑ εξόδων 30.7135.10 «Προμήθεια και εγκατάσταση boxes» με ποσό ύψους 25.000,00  

3.  ενίσχυση του υφισταμένου ΚΑ εξόδων  30.7135.03 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» με ποσό 

ύψους 29.400,00€ 

4.   ενίσχυση του υφισταμένου ΚΑ 30.6661.02 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου» με το ποσό των 

1.000,00€ 

5.   ενίσχυση του υφισταμένου ΚΑ 30.7336.13 «Σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες σχολικών κτιρίων» με 

ποσό ύψους 14.657,84€  

6.   η ενίσχυση του υφισταμένου ΚΑ 30.7336.06 «Σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες σχολικών και δημοτικών 

ανοιχτών χώρων» με ποσό ύψους 5.000,00€  

 

Τέλος, το υπολειπόμενο ποσό του ΚΑ 30.7412.02  ύψους 3.942,16 αφορά ιδίους πόρους (αφού το σύνολο 

του ΚΑ 30.7412.02 είναι 105.000,00 – 101.057,84 (ΣΑΤΑ)  =3.942,16)  και  εφόσον καταργείται  μεταφέρεται 

στο αποθεματικό προς ενίσχυσή του.   

 

 

ΣΤ. Ισόποση αύξηση KA εσόδου και εξόδου για  επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού 

Βάσει της με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΔΕ/722088/19402/4715/2020  Ειδικής  Έκθεσης του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε και αποδόθηκε στον Δήμο μας ποσό ύψους 30.000,00€  για την 

δράση- πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε νέους και παιδιά στις 

πολιτιστικές  ζώνες του Δήμου μας, το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί ως έσοδο με αναμόρφωση στον πρ/σμό 

του 2021, και προτείνεται: 

1. η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδου 1219.03 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για την 

πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων» με ποσό ύψους 30.000,00€ και 

2. η  ισόποση ενίσχυση με το ανωτέρω ποσό, του  Κ.Α. εξόδου  15.6471.03 «Έξοδα παρουσίασης 

καλλιτεχνικών σχημάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις»   

 

 

 

 

   Ζ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδου με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 15.6474.02 «Διοργάνωση φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά 

δημοτικού –γυμνασίου»  με ποσό ύψους 14.100,00€   

2. Δημιουργείται  νέος ΚΑ εξόδων 35.6117.01  «Υπηρεσίες συμβούλου – Δασολόγου»  με ποσό ύψους 

2.500,00€   

 

 

Η.  Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 20.6021 «Τακτικές αποδοχές (υπαλλήλων αορίστου χρόνου)» με 

ποσό ύψους 11.000,00€ 

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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται η ισόποση μείωση με το ανωτέρω ποσό, 

του ΚΑ 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»  

 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 
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 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση     

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 18
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. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  310/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  09.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


