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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  05- 02 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :031/2018       
 
 ΘΕΜΑ: 4η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Φεβρουαρίου έτους 2018, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2311/01-02-2018 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 δέκα εννιά(19) και απόντες δέκα τέσσερις(14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Μαυρίδου Αναστασία 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Αποστολίδου Μαρία 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
6 Κατζικάς Γεώργιος 6 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Μεζίκης Βασίλειος 
8 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Κεσόγλου Παύλος 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
12 Καρράς Ευστράτιος 12 Αβραµίδης Μωυσής 
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13 Λαδάς Παράσχος 
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14 Σµήλιος Ηλίας 
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Αθανασιάδης Ιωάννης 16  
17 Νοτάκης Ιωάννης 17  
18 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη 
Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ    
έθεσε 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 έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 322/2017 απόφαση 

∆.Σ. 
 
Α. Μερική διόρθωση της 18/2018 Απόφασης ∆.Σ. (Α∆Α 608ΓΩΨΕ-6ΞΖ) που αφορούν την 2η 
αναµόρφωση προϋπολογισµού 2018 
Τα σηµεία 9 & 10 του Ε’ τµήµατος της 2ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 2018 συνολικού ποσού 
36.530,45€ (ΚΑ 15.8115.01 «Πληρωµή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ» ύψους 28.892,38€  & ΚΑ 15.8116.01 
«Πληρωµή δαπανών προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ» ύψους 7.638,07€) διορθώνεται και επιµερίζεται ισόποσα 
στους παρακάτω ΚΑ εξόδων: 

1. ΚΑ 15.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» ύψους 26.356,60€ 
2. ΚΑ 15.8111 «Έξοδα προσωπικού ΠΟΕ» ύψους 3.616,41€   
3. ΚΑ 15.8116.01 «Πληρωµή δαπανών προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ» ύψους 6.557,44€   

 
Β. Ενισχύει το αποθεµατικό από τον 

1. ΚΑ 00.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» µε ποσό ύψους 200.000,00€  
Τα ποσά προέρχονται από ίδια έσοδα του ∆ήµου. 
 
Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 30.6662.10 «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών για το σιδηρουργείο» 
µε ποσό ύψους 5.616,23€ 

2. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 30.7413.01 «Εκπόνηση µελέτης για κτηµατογράφιση – 
πολεοδόµηση - πράξη εφαρµογής ΠΕ6 ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε ποσό ύψους 3.422,63€ 

3. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 00.6126 «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και 
των λοιπών παροχών σε αιρετούς» µε ποσό ύψους 40.000,00€ 

4. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 15.6265.01 «Συντήρηση και επισκευή αθλητικού εξοπλισµού» µε 
ποσό ύψους 4.424,00€ 

5. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 00.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 
ύψους 518,51€ 
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6. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 00.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 
ύψους 6.277,48€ 

7. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 10.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 
42.308,90€ 

8. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 10.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό ύψους 4.980,72€ 
9. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 15.8115.01 «Πληρωµή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ» µε ποσό ύψους 

19.699,12€ 
10. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 15.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» 

µε ποσό ύψους 21.776,26€ 
11. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 30.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό ύψους 16.299,49€ 
12. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 30.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» 

µε ποσό ύψους 22.063,29€ 
13. ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 35.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 

ύψους 1.923,86€ 
 
 
∆. ∆ηµιουργία νέων ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ 30.6661.14 «Προµήθεια – εγκατάσταση γυψοσανίδων» µε ποσό ύψους 4.929,80€  
2. ΚΑ 30.6117.01 «Παροχή υπηρεσιών 3D σχεδίων και φωτορεαλιστικού σχεδιασµού» µε ποσό 

ύψους 19.500,00€  
3. ΚΑ 30.6233.01 «Ενοικιάσεις χωµατουργικών µηχανηµάτων» µε ποσό ύψους 6.027,70€  
4. ΚΑ 30.7135.06 «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης» µε ποσό ύψους 16.916,40€  
5. ΚΑ 30.6117.07 «Υπηρεσίες Συµβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονοµικών 

και ενεργειακών δεδοµένων και των µοντέλων εξοικονόµησης  
ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του µηχανισµού πληρωµών για τη συγγραφή των 
συναφών συµβατικών τευχών καθορισµού του αντικειµένου, για τη δηµοπράτηση της αναβάθµισης του 
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων και οδών µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και του κόστους 
λειτουργίας» µε ποσό ύψους 34.968,00€  

6. ΚΑ 30.7412.02 «Ειδικό χωρικό σχέδιο για την υποδοχή σχεδίων & έργων υπερτοπικής κλίµακας 
σε τµήµα του  πρώην Στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου» µε ποσό ύψους 25.000,00€  

7. ΚΑ 10.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 639,45€ 
8. ΚΑ 30.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 15.772,18€ 
9. ΚΑ 30.8122.01 «Έργα» µε ποσό ύψους 23.093,05€ 
10. ΚΑ 35.8112 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 10.043,87€ 
11. ΚΑ 35.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό ύψους 242,94€ 

 
Ε. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού: 
προτείνεται η ενίσχυση ή δηµιουργία των 

1. ΚΑ 20.6262.01 «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Εορταστικού ∆ιάκοσµου» µε ποσό 420,32€ 
2. ΚΑ 20.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό 14.535,77€ 
3. ΚΑ 20.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό 11.842,95€ 
4. ΚΑ 20.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό 15.699,28€ 
5. ΚΑ 20.8117.01 «Λοιπά έξοδα» µε ποσό 30.714,72€ 

Η ενίσχυση ή δηµιουργία αυτή πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, διότι 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 αντίστοιχη δαπάνη τµήµατος 20). Συνεπώς, για την 
ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση µείωση από τους: 
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1. Από τον ΚΑ 20.8111.01 µείωση ποσού 14.609,95€ «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» 
2. Από τον ΚΑ 20.6162.01 µείωση ποσού 20.000,00€ «∆ιαχείρηση ογκωδών απορριµάτων     

µπαζοαπορριµάτων» 
3. Από τον ΚΑ 20.6253 µείωση ποσού 10.000,00€ «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» 
4. Από τον ΚΑ 20.6263 µείωση ποσού 18.603,09€ «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 

µέσων» 
5. Από τον ΚΑ 20.6662.01 µείωση ποσού 10.000,00€ «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» 

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική 
εισήγηση της  υπηρεσίας). 

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

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 031/2018 

 
Ο Πρόεδρος 

Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  06 - 02 - 2018 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 

 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 
 
 
 
 
 


