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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 51/2022 

 
ΘΕΜΑ:   3

η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

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

3957/17-02-2022 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) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 8
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 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 120/2021 απόφαση ΔΣ  

 

 

 

 

Α. Ισόποση ενίσχυση εσόδου - εξόδου  έργου χρηματοδοτούμενου  

Προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. εσόδου 1322.05 «Χρηματοδότηση του έργου "Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες 

του Δήμου'' ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  και η αντίστοιχη ισόποση ενίσχυση  του Κ.Α.: 64.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 

για τις ανάγκες του Δήμου» με ποσό ύψους 70.835,91€ ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των συμβάσεων 
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Β. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Δημιουργία Κ.Α.: 15.6061.02 «Προμήθεια μασκών τύπου  FFP2/KN95» με ποσό 2.000,00€  

2. Δημιουργία Κ.Α.:10.6672.01 «Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών» με ποσό 1.000,00€ 

3. Δημιουργία Κ.Α. : 15.6611 «Προμήθεια βιβλίων κλπ (για τις  δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες δημοτικών 

σχολείων)» με ποσό 1.000,00€ 

4. Δημιουργία Κ.Α.: 00.6453.01 «Λοιπές συνδρομές» με ποσό 620,00€ 

5. Δημιουργία ΚΑ 00.6117.04 «Ανάθεση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου σε 

εξωτερικό συνεργάτη» με ποσό 18.600,00€ 

6. Δημιουργία ΚΑ 30.7331.04 «Αντιστήριξη διατηρητέου κτιρίου στην οδό Αφροδίτης» με ποσό 7.500,00€  

7. Δημιουργία ΚΑ 30.6117.11 «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  υλοποίησης προμηθειών ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και εφαρμογών» με ποσό 20.500,00€  

 

 

Γ. Ενίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού  

Προτείνεται η ενίσχυση εκ του αποθεματικού των:  

1. Κ.Α.  00.6451.01 «Ανάθεση υπηρεσιών ψηφιακής αναπαραγωγής εντύπων» με ποσό 670,00€ 

2. Κ.Α.  00.6117.01 «Αμοιβή Γιατρού Εργασίας για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» με ποσό 918,00€ 

3. Κ.Α.: 00.6111.01 «Έξοδα συμβολαιογράφων» με ποσό 547,64€ 

 

 

Δ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 

Προτείνεται η ενίσχυση του:  

 

 

1. ΚΑ 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με ποσό 100.000,00€. 

2. ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» με ποσό 40.000,00€. 

3. Κ.Α. 20.6236.01 με τίτλο «Λοιπά μισθώματα, Χημικές Τουαλέτες» με ποσό ύψους 3.000,00€ 

 

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 

ισόποση μείωση, η οποία προκύπτει ως εξής: 

1. Κ.Α. 20.7133.01 «Προμήθεια  πλαστικών & μεταλλικών κάδων» με ποσό ύψους 17.000,00€ 

2. Κ.Α. 20.6162.01 «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων» με ποσό ύψους 13.200,00€ 

3. Κ.Α. 20.6262.01 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εορταστικού διάκοσμου» με ποσό 6.800,00€ 

4. Κ.Α. 20.6633 «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά,  κλπ)» με ποσό 8.000,00 

5. K.A. 20.6061.01 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενος» με ποσό 25.000,00€ 

6. Κ.Α. 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣΔΑ»,  με ποσό ύψους 

      73.000,00€ 

 

 

Ε. Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

Προτείνεται η δημιουργία και ενίσχυση του νέου ΚΑ εξόδου 30.7425.01 «Απομάκρυνση καθαιρέσεων και εκσκαφών 

από το πρώην στρατόπεδο " Μεγ. Αλεξάνδρου» με ποσό 65.700,00€ 

 

Επειδή ο ανωτέρω ΚΑ χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν μπορεί  να ενισχυθεί από ιδίους πόρους αλλά από 
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αντίστοιχους ΚΑ εξόδων που χρηματοδοτούνται από όμοιες πιστώσεις. 

Συνεπώς, για την ενίσχυση του ανωτέρω ΚΑ, μέσω αποθεματικού, προτείνεται ισόποση μείωση από ΚΑ εξόδων, 

αντίστοιχης  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

1. Κ.Α.  30.7412.02  «Ανάθεση μελέτης με τίτλο  "Ανάπλαση - μονοδρόμηση οδών Μ.Αλεξάνδρου και Χαλκίδη» με 

ποσό 52.500,00€  

2. Κ.Α.  30.7135.06  «Προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης»  με ποσό ύψους 8.000,00€ 

3. Κ.Α.  30.7413.03  «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση του 4ου -5ου νηπιαγωγείου Μενεμένης»  με ποσό ύψους 

5.200,00€ 

 

 

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’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                    Επί των καταμετρούμενων   

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 3
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2022 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας). 

 

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

 

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος ΑΠΕΧΕΙ. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2022. 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.02.2022. 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


