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     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

                   
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                Απόσπασµα  
Τηλέφωνο : 2313-313690                            Από το πρακτικό της  11 - 01 - 2016 
                                                                                                       συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 010/ 2016 

 
 ΘΕΜΑ: 1η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µήνα Ιανουαρίου 
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 110/07-
01-2016 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 είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (6), οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη  
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Γρούγιος Ηλίας 
3 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία  3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ  4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Κατζικάς Γεώργιο 5 Λαδάς Παράσχος  
6 Σιδηρόπουλος Σάββας  6 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
7 Μανωλόπουλος Βασίλειος  7  
8 Αποστολίδου Μαρία 8  
9 Κωνσταντίνου Κυριάκος  9  

10 Καρράς Ευστράτιος 10  
11 Κουσενίδης Αλέξανδρος  11  
12 Μεζίκης Βασίλειος  12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Εµεινίδης Αναστάσιος  15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος  17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος  18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Ευάγγελος  23  
24 Ράπτου Ολγα  24  
25 Νοτάκης Ιωάννης  25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Κόπτη Ελένη απουσίασε η κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  έθεσε υπ’ όψιν 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.∆. 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 ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 358/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 

A. Προτείνεται η δηµιουργία ΚΑ εσόδου 1212.02 µε τίτλο «Απόδοση από τον ΟΑΕ∆ των 
ασφαλιστικών εισφορών του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» µε ποσό ύψους 
51.814,95€ για να είναι εφικτή η εισαγωγή των ποσών από τον ΟΑΕ∆ για τις εισφορές 
των εργαζοµένων µε πεντάµηνες συµβάσεις. Το ποσό αυτό δεν ήταν δυνατό να έχει 
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του πρ/σµού τον Αύγουστο 2015 µε ακρίβεια, και επειδή η 
ακρίβεια είναι επιβεβληµένη, εφόσον τα χρήµατα θα δοθούν από τον ΟΑΕ∆ για τις 
πληρωµές, και υποχρεωτικά θα δηµιουργηθούν ισόποσοι ΚΑ εξόδων, δεν περιλήφθηκε 
σε αυτόν. 

B. Προτείνεται η δηµιουργία ΚΑ εξόδων ως εξής: 
1. ΚΑ 15.6041.02 µε ποσό 21.788,25€ και τίτλο  «Ασφαλιστικές εισφορές ωφελούµενων 

του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» 
2. ΚΑ 15.6054.02 µε ποσό 30.026,70€ και τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές ωφελούµενων 

του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» 
Τα ποσά αυτά αθροιζόµενα είναι ίσα του αντίστοιχου ΚΑ εσόδου που προτείνεται ανωτέρω.  
 
Γ. Με το υπ άριθµ. πρωτ. 94329 + 93940/07-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (το παραλάβαµε την 21 ∆εκεµβρίου 2015 µε αριθµό 
πρωτοκόλλου εισερχοµένου 17764/21-12-2015) εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου 
µας έτους 2016. Υπάρχει όµως µία παρατήρηση, και συγκεκριµένα να αφαιρεθεί το ποσό 
των 8.000,00€ από τον ΚΑ εσόδων 0525 για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο.  
Για τον λόγο αυτόν, αποσκοπώντας στην τήρηση της παρατήρησης, και εφόσον ο 
αναφερόµενος ΚΑ ανήκει στην Οµάδα 1 των εσόδων όπου τηρήθηκαν οι όροι της ΚΥΑ 
26945/2015 ως προς το σύνολο των εσόδων της Οµάδας αυτής, προτείνεται: 
Η αφαίρεση του ποσού των 8.000,00€ από τον ΚΑ εσόδων 0525 κατά την παρατήρηση του 
Ελεγκτή του προϋπολογισµού και η ισοµερής τοποθέτηση του ποσού στους ΚΑ εσόδων 
0522 και 0523 του προϋπολογισµού ώστε: 
-να µην διαταράσσεται η ισορροπία του ΚΑ 05 
-να µην διαταράσσεται η ισορροπία της Οµάδας 1 των εσόδων όπου τηρήθηκαν οι όροι της 
ΚΥΑ 26945/2015 ως προς το σύνολο των εσόδων της Οµάδας αυτής, εφόσον ο εν λόγω ΚΑ 
ανήκει στην Οµάδα 1 
-να µην διαταράσσεται η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού. 

 
∆. Σύµφωνα µε τη συνηµµένη υπ’ αρ. 01/2016 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
µας  µε τίτλο «Παροχή  Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» µε προϋπολογισµό 14.994,00€ µε 23% 
ΦΠΑ συνολικά 18.442,62€, υπάρχει η αναγκαιότητα εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου 
Απορριµµάτων απορρέει από το νέο Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), ο 
οποίος προβλέπει δράσεις δηµοτικού χαρακτήρα για την αύξηση της διαλογής στην πηγή 
υλικών και βιοαποβλήτων. 
Επειδή το έργο αυτό δεν είναι ενταγµένο στον προϋπολογισµό του 2016, θα πρέπει να 
δηµιουργηθεί νέος ΚΑ εξόδων. 
Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, εφόσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων, δηλαδή εξ 



ολοκλήρου την Υπηρεσία καθαριότητας, και τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου 
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 το αντίστοιχο τµήµα 20 του προϋπολογισµού).  
 
Συνεπώς, για τη δηµιουργία του νέου ΚΑ 20.6117.01 µε ποσό 18.442,62€, προτείνεται η 
ισόποση µείωση του εξής ΚΑ 20.6641 «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων» 
εφόσον το υπόλοιπο κρίνεται ότι επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2016.  
 
Ε. Προτείνεται η ενίσχυση εκ του αποθεµατικού του υπάρχοντος ΚΑ εξόδου 10.6274.01 
«∆απάνες καθαριότητας δηµοτικών χώρων» µε ποσό 19.310,00€ ώστε να ψηφιστεί το 
σύνολο της Τεχνικής Έκθεσης του έργου (119.310,00€) εφόσον ο διαγωνισµός που διεξήχθη 
το έτος 2015 ήταν άγονος και δεν υπήρξε καµία χρέωση του έτους 2015. Ο διαγωνισµός θα 
επαναληφθεί στο έτος 2016 και η σύµβαση θα καλύψει όλο το έτος 2016, οπότε είναι 
απαραίτητη η διάθεση ολόκληρης της προβλεπόµενης πίστωσης του έργου,.   
 
     Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων του δήµου 
                                                                                                                                
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  

                                                         
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α). Εγκρίνει την προτεινόµενη από την υπηρεσία (1η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
όπως αποτυπώνονται στον πρ/σµό έτους 2016, να ελεγχθούν και να αναµορφωθούν - 
τροποποιηθούν έτσι ώστε ο ισχύων προϋπολογισµός να αποτυπώνει τη σηµερινή, 
πραγµατική του εικόνα (ως η αναλυτική εισήγηση της υπηρεσίας). 
 

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

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
  

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 010/2016 

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

 
 
  Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                             Αµπελόκηποι  12 - 01 - 2016 
 
                                                                           Ακριβές Απόσπασµα 

 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                               Ο Πρόεδρος     

 
 
 
 

 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                       Βαλάνος Νικόλαος 

 


