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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  09-03-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 36/2022       

 

ΘΕΜΑ: 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

       

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Μαρτίου έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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. 5406/04-03-2022 

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 δεκαοκτώ  (18) και απόντες οι δεκαπέντε (15). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Γρούγιος Ηλίας 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Κατζικάς Γεώργιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Κεσόγλου Παύλος 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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 14 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

15 Παπαδήμας Αναστάσιος 15 Καρασαρλίδου Σοφία 

16 Αβραμίδης Μωυσής   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Σμήλιος Ηλίας   

 

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

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

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 ο οποίος ήταν παρών και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν απούσα.  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 

έκτακτων θεμάτων με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή τους 
ως έκτακτα.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η Αντιδήμαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 

έθεσε υπ’ όψιν των μελών την υπ΄αριθμ. 62/2022 απόφαση 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 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 120/2021 

απόφαση ΔΣ  

 

Α. Αναμόρφωση ποσού για τον ΚΑΕ εσόδου 0611 

Βάσει του εγγράφου του ΥΠΕΣ με αριθμό 12034/23-2-2022,  θα πρέπει να αναμορφώσουμε το 

ποσό του ΚΑΕ 0611 "Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι" αποτυπώνοντας το επιπλέον ποσό που προκύπτει 
ως γινόμενο της κατανομής με αριθμό 10925/21-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ) πολλαπλασιάζοντας 
το με το 12. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. εσόδου 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 259, ν.3852/2010)» με ποσό ύψους 339.499,08€. Το ανωτέρω ποσό  ενισχύει το αποθεματικό. 

 

Β. 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 89.314,09€ ώστε να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία των συμβάσεων. 
 

Γ. Ενίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού  

Προτείνεται η ενίσχυση εκ του αποθεματικού των:  
1. Κ.Α.  10.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με 

ποσό 50.000,00€ 

2. Κ.Α.  15.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με 
ποσό 64.320,00€ 

3. K.A.  10.6265.01 «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και περιφεριακών συστημάτων του Δήμου» με ποσό 

1.900,00€ 

4. Κ.Α.  35.7332.09 «Συντήρηση χλοοτάπητα των δημοτικών σταδίων» με ποσό 19.172,73€ 

 

Δ. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Δημιουργία Κ.Α.: 15.6264.03 «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για τις Δομές Υγείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής» με ποσό 5.200,00€ 
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Ε. Μεταφορά ποσού από ΚΑΕ ΠΟΕ στο αποθεματικό λόγω διαγραφής παραγεγραμμένης  

υποχρέωσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής του ν. 4270/2014 (α΄ 143) και της εγκύκλιου ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ. 7/8783/07-02-2020 ΄΄ Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται 
μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος 
χρόνος παραγραφής αυτής’’  
         Στο λογιστικό μας σύστημα υπάρχει καταχωρημένο παραστατικό του ΚΟΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ποσού 

18,09€ εκδόσεως 8/2/2016 στον ΚΑΕ 00.8117.01, το οποίο δεν εισπράχθηκε για λόγους που αφορούν 
τον δικαιούχο, και εφόσον έχει παρέλθει πενταετία, έχει γίνει η διαγραφή της παραγγεγραμένης αυτής 
υποχρέωσης.  
Σύμφωνα με τη προαναφέρουσα εγκύκλιο, η διαγραφή αυτή πρέπει να αποτυπωθεί κατά την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και  συνεπώς :  
Διαγράφουμε από τον ΚΑΕ 00.8117.01 «Λοιπά έξοδα» ποσό ύψους 18,09€ , το οποίο μεταφέρεται 
στο αποθεματικό προς ενίσχυσή του.  

 

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, 

την υπ΄αριθμ. 62/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                                                  Με ψήφους 16 Υπέρ - 2 Κατά 

Α) Εγκρίνει την 4η 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 και Ράπτου Όλγα μειοψήφησαν. 
 

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 36/2022. 

 

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

  Ο Πρόεδρος    

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  10 - 03 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος
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