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Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 30-05-2022
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 77/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς το Ε΄ σκέλος

ΘΕΜΑ: 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου έτους 2022,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/1809-2021), το ΦΕΚ 2137/τ.Β΄/30-04-2022 καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α΄/19-07-2018), μετά από τη με Α.Π. 11846/26-05-2022 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 επτά (27) και απόντες οι έξι (6).
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Μανωλόπουλος Βασίλης
Κουσίδης Γεώργιος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Ιωαννίδης Εμμανουήλ
Κεσόγλου Παύλος
Αποστολίδου Μαρία
Φουκίδης Απόστολος
Ζυγανιτίδης Απόστολος
Γρούγιος Ηλίας
Παπαδήμας Αναστάσιος
Αβραμίδης Μωυσής
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία
Γυμνόπουλος Κοσμάς
Αβραμίδης Κυριάκος
Κατζικάς Γεώργιος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία
Ράπτου Όλγα
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Καρράς Ευστράτιος
Καζαντζίδης Γεώργιος
Σεμερτζίδου Αγγελική
Μύθυμη Ελένη
Νοτάκης Ιωάννης
Τσομπανοπουλου Μελίσα
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Γκαλέτσης Αθανάσιος
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή
Σμήλιος Ηλίας
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.
Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου
Αναστασία, οι οποίοι απουσίαζαν.
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ράπτου Όλγα
Γκαλέτσης Αθανάσιος, Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών την υπ΄αριθμ.
131/2022 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
Επειδή τα εγγεγραμμένα ποσά δεν επαρκούν, προτείνεται η ενίσχυση εκ του αποθεματικού των ΚΑ
εξόδων:
1. ΚΑ 30.6264.02 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 11.350,85€
2. KA 10.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 1.300,00€
3. Κ.Α. 10.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με
ποσό 50.000,00€
4. Κ.Α. 15.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Φυσικό αέριο για θέρμανση)» με
ποσό 31.362,00€
5. Κ.Α. 00.8261.01 «Επιστροφή ποσών από ασθένεια, απεργία κλπ» με ποσό 2.000,00€
Β. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού
Προτείνεται η ενίσχυση των :
1. Κ.Α. 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 12.793,08€
2. Κ.Α. 20.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 13.472,91€
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 εξόδου, προτείνεται ισόποση μείωση, από
τον:
1. Κ.Α. 20.6643.01 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» με το ποσό των 11.787,60€
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2. Κ.Α. 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣΔΑ» με το ποσό των
14.478,39 €

1.
2.
3.
4.

Γ. Ενίσχυση του αποθεματικού (από ίδια έσοδα του Δήμου)
Ενισχύεται το αποθεματικό με τους εξής ΚΑ:
Από τον ΚΑ 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων - εξοχών για φιλοξενία ατόμων ΑΜΕΑ» με
ποσό των 12.958,26€
Από τον ΚΑ 15.6471.03 «Έξοδα παρουσίασης καλλιτεχνικών σχημάτων για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις» με ποσό 33.076,35€
Από τον ΚΑ 30.6117.05 «Αξιολόγηση παιδικών χαρών και αθλητικού εξοπλισμού του Δήμου από
διαπιστευμένο φορέα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας» με ποσό 2.460,20€
Από τον ΚΑ 00.6516.03 «Χρεολύσια για την αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων από το Τ.Π.Δ» με
ποσό 100.000,00€
Δ. Ισόποση ενίσχυση ΚΑ εσόδου & εξόδου
Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 00.6818 με τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών
επιχειρήσεων (ΚΔΕΔΑΜ) " με ποσό 320,02 και την αντίστοιχη ισόποση ενίσχυση του ΚΑ εσόδου 4218
με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών
εγγυήσεων, επειδή το εγγεγραμμένο ποσό έχει παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ και δεν επαρκεί.
Ε. Δημιουργία ΚΑ εξόδου από το αποθεματικό
Στον προϋπολογισμό έτους 2022 υπάρχει ο ΚΑ εξόδων 15.6481.06 με τίτλο «Σίτιση των μαθητών του
Καλλιτεχνικού Σχολείου σχολικού έτους 2021-2022» ο οποίος εμφανίζει υπολειπόμενο ποσό (μη
δεσμευμένο) 33.965,39. Επειδή επίκειται η σύναξη της νέας μελέτης για το ερχόμενο σχολικό έτος
2022-2023 , προτείνεται:
α) η μεταφορά του ανωτέρου υπολειπόμενου ποσού 33.965,39 από τον ΚΑ εξόδων 15.6481.06, μέσω
αποθεματικού στον νέο δημιουργούμενο ΚΑ εξόδων 15.6481.07 με τίτλο «Σίτιση των μαθητών του
Καλλιτεχνικού Σχολείου σχολικού έτους 2022-2023» και
β) η ενίσχυση μέσω του αποθεματικού του ΚΑ εξόδου 15.6481.07 «Σίτιση των μαθητών του
Καλλιτεχνικού Σχολείου σχολικού έτους 2022-2023» με ποσό 46.034,61 (Συνεπώς ο ΚΑΕ
15.6481.07 θα εμφανίζει συνολικό τελικό ποσό 80.000,00€)

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. 131/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί των καταμετρούμενων
1) Εγκρίνει την 10η 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. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή και ΚαΐκατζάνηΧαραλαμπίδου Μαρία απέχουν.
2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2022.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
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Ο Πρόεδρος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αμπελόκηποι 31 - 05 – 2022
Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος

