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ΘΕΜΑ: Αναµορφώσεις προϋπολογισµού 2015 (3η αναµόρφωση).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2α του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11336/29-1-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου 
Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Ράπτου Ολγα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Κόπτη Ελένη ενώ απουσίασε η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 22ον Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι το προσχέδιο του προϋπολογισµού 
έτους 2015 του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 29530/29-7-2014 ΚΥΑ υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµικών, καταρτίστηκε µε την υπ΄αριθµ.  252/29-08-2014 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω∆6ΒΩΨΕ-289) και στην συνέχεια µε την υπ’ αριθ. 321/2014 
όµοια (Α∆Α: 603ΒΩΨΕ-Ω6Ν) έγινε η προσαρµογή του σχεδίου του προϋπολογισµού 
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 
 
Για τον λόγο αυτόν, και µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2014, θα πρέπει οι 
εγγεγραµµένοι ΚΑ εξόδων όπως αποτυπώνονται στον πρ/σµό έτους 2015, να ελεγχθούν και 
να αναµορφωθούν- τροποποιηθούν έτσι ώστε ο ισχύων προϋπολογισµός να αποτυπώνει τη 
σηµερινή, πραγµατική του εικόνα.  
 
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της  
• την 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 
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• την υπ΄αριθµ. 29530/29-7-2014 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, 
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος 

καταρτίστηκε την 29η Αυγούστου 2014 και ψηφίστηκε µε την αριθ. 353/17-11-2014 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 

Α. Προτείνεται µεταφορά πιστώσεων από κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού 
για ενίσχυση του αποθεµατικού από έργα που έχουν περιληφθεί στον πρ/σµό έτους 
2015 όταν αυτός συνετάγη, αλλά τώρα έχουν ήδη λήξει :   
1) από τον Κ.Α 30.6262.05 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων ∆ηµ. 

Κοινότητας Μενεµένης» (αριθµ. µελ. 35/2014, συνεχιζόµενο) να µεταφερθεί ποσό 
14.000,00€ στο αποθεµατικό.  

2) από τον Κ.Α 30.6671.02 µε τίτλο «προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
συστηµάτων πυρανίχνευσης κτιρίων (συνεχιζόµενο)» να µεταφερθεί ποσό 4.047,93€ στο 
αποθεµατικό  

3) από τον Κ.Α 30.6661.02 µε τίτλο «προµήθεια αναλωσίµων υλικών για το σιδηρουργείο» 
(µελ. 51/2013)  να µεταφερθεί ποσό 5.000,00€ στο αποθεµατικό  

4) από τον Κ.Α 30.7331.01 µε τίτλο «συντηρήσεις µονώσεων σχολικών κτιρίων ως  η 
26/2014 µελέτη» να µεταφερθεί ποσό 8.655,76€ στο αποθεµατικό  

5) από τον Κ.Α 30.7336.12 µε τίτλο «επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων 
και άρδευσης ως η 49/2014 µελέτη» να µεταφερθεί ποσό 6.027,00€ στο αποθεµατικό  

6) από τον Κ.Α 30.6693.02 µε τίτλο «προµήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης» 
να µεταφερθεί ποσό 3.705,98€ στο αποθεµατικό  
 

Β.  Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο 
του προϋπολογισµού στους κάτωθι υπάρχοντες ΚΑ για ενίσχυσή του: 

1. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.7326.03 «∆ιαµόρφωση ακάλυπτου χώρου πολιτιστικού 
κέντρου Αµπελοκήπων» (µελ. 54/2014) µε το ποσό των 11.200,00€ 

2. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.6462 «Έξοδα δηµοσιεύσεων προκηρύξεων» µε το ποσό 
των 5.000,00€, εφόσον µε το νέο νοµικό πλαίσιο, ν. 4281/14, όλες τις δηµοσιεύσεις 
για την εκτέλεση των έργων και των προµηθειών- υπηρεσιών θα πληρώνει ο ∆ήµος 
και όχι ο ανάδοχος.  

3. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6472.01 «προµήθεια αθλητικών ρούχων»  µε το ποσό 
των 3.000,00€, εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, 
αποδείχθηκε ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

4. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6472.03 «προµήθεια αναµνηστικών δώρων, κύπελλα, 
µετάλλια κλπ»» µε το ποσό των 5.000,00€, εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής 
Τεχνικής Έκθεσης, αποδείχθηκε ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

5. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6472.05 «προµήθεια διαφόρων ειδών για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων»  µε το ποσό των 3.500,00€, εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής 
Τεχνικής Έκθεσης, αποδείχθηκε ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

6. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6471.02 «ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων» µε το ποσό των 
8.000,00€, εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, αποδείχθηκε 
ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

7. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6691.01 «προµήθεια αεροπανό, ταµπλώ, ενηµερωτικών 
πινακίδων» µε το ποσό των 6.000,00€, εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής 
Τεχνικής Έκθεσης, αποδείχθηκε ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

8. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6691.02 «προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού» µε το 
ποσό των 3.000,00€, εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, 
αποδείχθηκε ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

9. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6413.02 «µεταφορές προσώπων αθλητικών τµηµάτων» 
µε το ποσό των 10.000,00€ εφόσον κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, 
αποδείχθηκε ανεπαρκές το εγγεγραµµένο ποσό.  

 
Γ.  Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο 
του πρ/σµού 2015 στους κάτωθι νεοδηµιουργούµενους ΚΑ, για την εγγραφή 
πιστώσεων που δεν είναι εγγεγραµµένες στον πρ/σµό 2015 λόγω της κατάρτισής του 
πριν τη σύνταξη των σχετικών µελετών- τεχνικών εκθέσεων, καθώς και για ΚΑ για νέα 
έργα, των οποίων οι µελέτες συνετάγησαν στο τέλος του 2014. 
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1. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 5.905,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.06 µε τίτλο 
«Σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες σχολικών και δηµοτικών χώρων.» 
2. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 5.837,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 15.7321.01 µε τίτλο 
«προµήθεια δαπέδων για τα γυµναστήρια του ∆ήµου» 
3. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 9.900,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6661.01  µε τίτλο 
«προµήθεια αναλωσίµων για το σιδηρουργείο» 
4. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 16.113,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6262.04  µε 
τίτλο «συντήρηση λεβήτων και καυστήρων όλων των κτιρίων ιδιοκτησίας του ∆ήµου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» 
5. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 5.954,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6262.10  µε τίτλο 
«συντήρηση λεβήτων και καυστήρων όλων των κτιρίων ιδιοκτησίας του ∆ήµου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης» 
6. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 5.723,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6661.04  µε τίτλο 
«προµήθεια υαλοπινάκων»(µελ. 74/2014) 
7. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 3.322,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7336.04 µε τίτλο 
«συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων» (µελ. 70/14) 
8. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 9.867,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6661.05  µε τίτλο 
«προµήθεια κουφωµάτων»(µελ. 45/2014) 
9. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 2.984,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6262.07  µε τίτλο 
«καθαρισµός και συντήρηση δεξαµενών, σιντριβανιών κα» (µελ. 87/2014) 
10. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 8.064,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 15.6622.01 µε τίτλο 
«προµήθεια παιχνιδιών για τον Παιδικό Σταθµό οδού Ν. Καζαντζάκη» 
11. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 9.164,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6264.02 µε τίτλο 
«συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων» (µελ. 37/14) 
12. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 13.231,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7135.01 µε 
τίτλο «προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών κατασκευών σε παιδικές χαρές» (µελ. 95/14) 
13.Μεταφέρεται πίστωση ύψους 9.594,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6662.07 µε τίτλο 
«προµήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων» (µελ. 88/2014) 
14. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 10.578,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.09  µε 
τίτλο «συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δηµοτικών κτιρίων» (µελ. 
105/14) 
15 Μεταφέρεται πίστωση ύψους 6.396,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6693.03  µε τίτλο 
«προµήθεια πινακίδων και υλικών σήµανσης»(µελ. 100/2014) 
16. Μεταφορά πίστωσης ύψους 14.659,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7326.01 µε 
τίτλο «∆ιευθέτηση χώρων στάθµευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Ελλης Αλεξίου (αριθµ. Μελ. 
59/13) 
17 Μεταφορά πίστωσης ύψους 6.988,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7413.02 µε τίτλο 
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού- Ενεργειακού Συµβούλου για το πράσινο 
δώµα στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης (αριθµ. Μελ. 1/2012) 
18. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 2.000,00€ .στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 50.6011 µε τίτλο 
«αποδοχές δηµοτικών αστυνόµων σε διαθεσιµότητα» βάσει του νόµου 4316/2014 ΦΕΚ 
270/24-12-2-104)  
19 Μεταφέρεται πίστωση ύψους 500,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 50.6051 .µε τίτλο 
«εργοδοτικές εισφορές δηµοτικών αστυνόµων σε διαθεσιµότητα» βάσει του νόµου 
4316/2014 ΦΕΚ 270/24-12-2-104)  
20. Μεταφορά ποσού 11.135,00€ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 20.7131.01 µε τίτλο 
«προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου, το οποίο ποσό, λόγω της νοµοθετικής 
υποχρέωσης της ισοστάθµισης εξόδων και εσόδων της κατηγορίας 20 του προϋπολογισµού 
(ανταποδοτικά έσοδα και έξοδα) θα προέλθει, όχι εκ του αποθεµατικού αλλά: 

1. εκ του Κ.Α. 20.6661.01 µε τίτλο «προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων» διότι το έργο αυτό ολοκληρώθηκε εντός του 2014 κατά 5.000,00 € 
2. εκ του ΚΑ 20.6662.04 µε τίτλο «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχιζόµενο 
2014)» κατά 6.135,00€ 

21. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 15.239,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6495.03 µε 
τίτλο «περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων» (συνεχιζόµενο) 
22. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 6.331,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 10.6264.02 µε τίτλο 
«συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών» (συνεχιζόµενο) 
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23 Μεταφέρεται πίστωση ύψους 1.791,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 10.6266.03 µε τίτλο 
«συντήρηση εφαρµογών και συστηµάτων µηχανοργάνωσης (αριθµ. Μελ. 32/14)» 
(συνεχιζόµενο) 
24 Μεταφέρεται πίστωση ύψους 308,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 10.6266.04 µε τίτλο 
«αναβάθµιση εφαρµογών GENESIS και εφαρµογών για τις υπηρεσίες του ∆ήµου (αριθµ. 
Μελ. 44/14)» (συνεχιζόµενο) 
25. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 4.490,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 15.6471.05 µε τίτλο 
«ηχητική κάλυψη για τις εκδηλώσεις του ∆ήµου (αριθµ. Μελ. 106/14)» (συνεχιζόµενο) 
26. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 12.960,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 10.6634.01 µε 
τίτλο «προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» (συνεχιζόµενο) 
27. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 15.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7135.02 µε 
τίτλο «προµήθεια παγκακίων» 
28. Μεταφέρεται πίστωση ύψους 11.735,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7334.01 µε 
τίτλο «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου πλησίον του 11ου δηµοτικού σχολείου Αµπελοκήπων 
(αρ.µελ. 68/2014)» συνεχιζόµενο 
 
 

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 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                      Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας).  

 
Α). Εγκρίνει την προτεινόµενη από την υπηρεσία (3η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
προκειµένου οι εγγεγραµµένοι ΚΑ εξόδων όπως αποτυπώνονται στον πρ/σµό έτους 2015, 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 038/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  4 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


