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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.05.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 121/2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Ως προς το Β σκέλος (ΚΑ εσόδων) 

 
ΘΕΜΑ: 9 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 10539/12-05-

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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

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

 

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

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
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  

 

 

 

A. Eνίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

Επειδή τα εγγεγραμμένα ποσά δεν επαρκούν, προτείνεται η ενίσχυση εκ του αποθεματικού των ΚΑ εξόδων: 
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1. ΚΑ 40.6054.01  «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου»  με ποσό 1.200,00€ 

2. ΚΑ 40.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου»  με ποσό 11.200,00€ 

3. ΚΑ 30.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού ορισμένου χρόνου»  με ποσό 2.000,00€ 

4. ΚΑ 30.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου»  με ποσό 25.000,00€ 

5. ΚΑ 10.6253  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  με ποσό 1.700,00€ 

6. ΚΑ 30.6253  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 3.400,00€ 

7. ΚΑ 35.6253  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 1.100,00€ 

8. ΚΑ 10.6151.01 «Δικαιώματα ΕΛΤΑ από την είσπραξη εσόδων υπέρ του Δήμου» με ποσό 1.000,00€ 

9. KA 35.7332.13 «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου» με ποσό 

20.000,00€ 

10. KA 10.6266.01 «Συντήρηση εφαρμογών και συστημάτων μηχανοργάνωσης Οικονομικής - Διοικητικής 

Υπηρεσίας» με ποσό 500,00€ 

11. KA 00.6117.03 «Παροχή Υπηρεσιών Social Media Management και Social Media Advertising για τον Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 407,44€ 

 

 

Β.  Δημιουργία και ενίσχυση ΚΑ εσόδων και εξόδων έργων χρηματοδοτούμενων    

Βάσει της με Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-4-2022 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρησης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την Ένταξη  του έργου «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών κέντρων) με κωδ.ΟΠΣ 5161697 στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2021-2020» (ΑΔΑ  ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β) 

εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, υπέρ του Δήμου μας, η υλοποίηση  του ανωτέρω έργου με 

ποσό 378.251,60€.  

Για  τον λόγο αυτόν θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι ΚΑ εσόδων και εξόδων για την εκτέλεση του έργου. 

Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1328.01 «Χρηματοδότηση του έργου "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών κέντρων)" του Ε. Π  " Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2021-2020» με εισαγωγή ποσού 378.251,60€ και νέου ισόποσου 

ΚΑ εξόδων 69.7341.03 «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της 

χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών κέντρων)». 

 

 

Γ. Αναμορφώσεις σε ΚΑ εξόδων που αφορούν σε έσοδο ΣΑΤΑ 

 

Προτείνεται η δημιουργία και ενίσχυση του ΚΑ 30.7331.05 «Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων λινόλεουμ 

(linoleum) σε νηπιαγωγεία» με ποσό 22.768,23€ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), μέσω αποθεματικού με ισόποση μείωση, από 

τον ΚΑ 30.7331.06 «Μικροκατασκευές σε σχολικά κτίρια (ανακατασκευή WC, ράμπες)»  (αντίστοιχης  

χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), 

 

 

 

Δ. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

Προτείνεται η δημιουργία και ενίσχυση μέσω αποθεματικού του ΚΑ 15.6473.01 «Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων»  με ποσό 2.000,00€ 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΟΗΩΨΕ-Φ07 

 

 

 

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 της 

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 9
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. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 17.05.2022. 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

Αποστολίδου Μαρία 


