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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  18-04-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 52/2022       

 

ΘΕΜΑ: 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Απριλίου 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. 8727/14-04-2022 
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 ένα  (21) και απόντες οι δώδεκα (12). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 

2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 

3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Γυμνόπουλος Κοσμάς 

4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Μανωλόπουλος Βασίλης 

5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Καζαντζίδης Γεώργιος 

6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Σουσλόγλου Νικόλαος 

7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 7 Ράπτου Όλγα 

8 Κεσόγλου Παύλος 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 

9 Αποστολίδου Μαρία 9 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

10 Φουκίδης Απόστολος 10 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος 11 Μύθυμη Ελένη 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Νοτάκης Ιωάννης 

13 Παπαδήμας Αναστάσιος   

14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

16 Κωνσταντίνου Κυριάκος   

17 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία   

18 Τσομπανοπουλου Μελίσα   

19 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

 20 Σμήλιος Ηλίας   

21 Καρασαρλίδου Σοφία   

 

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 απουσίαζε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία ήταν παρούσα. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 7ου 
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. 
97/2022 απόφαση της 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  

 

 

A. Eνίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

Προτείνεται η ενίσχυση εκ του αποθεματικού των εξής ΚΑ εξόδων: 

1. ΚΑ 10.6211.01 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 

και παραγωγικής διαδικασίας»  με ποσό 150.000,00€ 

2. ΚΑ 30.6211.01 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 

και παραγωγικής διαδικασίας» με ποσό 100.000,00€ 

3. ΚΑ 10.6422.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με ποσό 5.000,00€ 

 

Β. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

Προτείνεται η δημιουργία, με ενίσχυση εκ του αποθεματικού των εξής ΚΑ εξόδων:  

1. του ΚΑ 10.6117.04 «Ανάθεση σε Εκτιμητή Ακινήτων»  με ποσό 1.000,00€ 

2. του ΚΑ 30.6117.04  «Παροχή πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα προς εκμίσθωση ακίνητα 

του Δήμου» με ποσό 1.000,00€ 

3. του ΚΑ 30.6117.05 «Αξιολόγηση παιδικών χαρών και αθλητικού εξοπλισμού του Δήμου από 

διαπιστευμένο φορέα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας», με ποσό 20.000,00€ 

 

Γ. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2020 έργων 

χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ  

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 81841/17-3-2022 έγκριση Δέσμευσης Πρ/σμού της Γεν. Γραμματέως 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  (ΑΔΑ  63ΑΑ465ΧΘΞ-Π9Ω) εγκρίθηκε σε 

βάρος του προϋπολογισμού του έργου 2014ΣΕ57100004 της  ΣΑΕ 571 και διατέθηκε πίστωση ύψους 

600.000,00€ υπέρ του Δήμου μας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών 

που έχουν καταστραφεί λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και αντιμετώπιση  (πρόληψη) 

πλημμυρικών φαινομένων».   

Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό στον προϋπολογισμό του έτους 2022, προτείνεται η δημιουργία του 

νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1322.06 με τίτλο {Χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών 

που έχουν καταστραφεί λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και αντιμετώπιση  (πρόληψη) 

πλημμυρικών φαινομένων»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7333.01 με τίτλο 

«Αποκατάσταση υποδομών που έχουν καταστραφεί λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και 
αντιμετώπιση  (πρόληψη) πλημμυρικών φαινομένων».  
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Δ. Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

1. Προτείνεται η ενίσχυση μέσω αποθεματικού, του ΚΑ 30.6662.01 «Προμήθεια σιδήρων σε διάφορες 

μορφές» με ποσό 3.000,00€ (ΣΑΤΑ), με ισόποση μείωση, από τον ΚΑ 30.6661.02 «Προμήθεια 

κουφωμάτων αλουμινίου» (αντίστοιχης  χρηματοδότησης ΣΑΤΑ) 

2. Προτείνεται δημιουργία και η ενίσχυση μέσω αποθεματικού: α) του ΚΑ 30.7412.03 «Μελέτη με τίτλο " 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου  στα γήπεδα "Ριζόπουλος"» με ποσό 15.000,00€ (ΣΑΤΑ) και β) του 

ΚΑ 30.7412.04 «Μελέτη με τίτλο " Ηλεκτροφωτισμός στην οδό "Ίωνος Δραγούμη"» με ποσό 8.500,00€ 

(ΣΑΤΑ),  με ισόποση (αθροιστικώς) μείωση, ποσού 23.500,00 από τον ΚΑ 30.7325.01 

«Αντικατάσταση παλαιού εορταστικού διακόσμου του Δήμου» (αντίστοιχης  χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). 

 

E. Εισαγωγή ενταγμένου έργου στον προϋπολογισμού με δημιουργία ΚΑ εσόδου- εξόδων 

(Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 

Βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 9438/12-1-2022 Απόφασης  Υπουργού Εσωτερικών έχει ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ το έργο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τίτλο έργου  

«Nέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων 

πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 1.554.277,75€ 

Για την εισαγωγή του ανωτέρω έργου, στον πρ/σμό 2022, θα πρέπει να δημιουργηθεί ο ΚΑ εσόδου 

1315.02 με τίτλο «Nέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και 
συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης»  με ποσό 1.554.277,75€ 

Σύμφωνα με τις συνταχθείσες Τεχνικές Εκθέσεις, προτείνεται η κατανομή ανωτέρου ποσού, στους 

εξής νεοδημιουργούμενους ΚΑ εξόδων: 

1. ΚΑ 60.6117.02 «Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν στην ενημέρωση 

και πληροφόρηση των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού, καθώς και 
στην ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», ποσού 

37.200,00€ 

2. ΚΑ 60.6117.03 «Πρόγραμμα επιβράβευσης πολιτών μέσω συστήματος  διαλογής στην πηγή», ποσού 

49.600,00€ 

3. ΚΑ 60.6117.04 «Ψηφιοποίηση Αρχείων Υπηρεσίας Δόμησης και λοιπές ψηφιακές υπηρεσίες για τη 

λειτουργία «έξυπνης πόλης», ποσού 220.013,20€  

4. ΚΑ 64.7134.01 «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού εντοπισμού ακραίων καιρικών 

φαινομένων και ενημέρωσης- προειδοποίησης πολιτών στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», 

ποσού 59.520,00€ 

5. ΚΑ 64.7135.01 «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας covid-19 στον 

Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης»,  ποσού 202.120,00€ 

6. ΚΑ 64.7134.02 «Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για την 

καταπολέμηση της πανδημίας covid-19 στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης»,  ποσού 80.600,00€ 

7. ΚΑ 64.7134.03 «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και 
συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», ποσού 419.330,80€ 

8. ΚΑ 64.7135.02 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης», ποσού 479.694,00€. 

 

To υπολειπόμενο ποσό 6.199,75€, σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδοτικού προγράμματος 

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έχει ήδη πληρωθεί από τον Δήμο,  για την ανάθεση της υπηρεσίας 

"Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ08 του χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και θα καταβληθεί από το εγκριθέν Πρόγραμμα.  
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ΣΤ. Ενίσχυση του αποθεματικού από υπάρχοντες ΚΑ  

Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τον Κ.Α. 30.6117.08 «Αξιολόγηση παιδικών χαρών του 

Δήμου από διαπιστευμένο φορέα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας, με ποσό 7.000,00€. 

(προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου). 

 

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. 97/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                            Με ψήφους 17 Υπέρ – 3 Κατά – 1 Λευκό 

Α) Εγκρίνει την 7η 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 Γκαλέτσης Αθανάσιος 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 52/2022. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        
  Ο Πρόεδρος 
   
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  19 - 04 – 2022 
 
Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
 
 
 
 


