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ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2015 (7η αναµόρφ.). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16α 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 1869/12-2-2015 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, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Ράπτου Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς 
Ευστράτιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 14ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο 
Αντιδήµαρχος 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') 
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• το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθµ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ 
• 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  
 

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

1. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.6737.01 «Χρηµατοδότηση ετησίου προγράµµατος 
δράσης Κ∆ΕΚΑΜ» µε το ποσό των 111.000,00€ 

2. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 10.6274.01 «∆απάνες καθαρισµού εσωτερικών χώρων 
δηµοτικών κτιρίων» (συνεχιζόµενο) µε το ποσό των 9.975,00€  

3. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6278.01 «φύλαξη σχολικών κτιρίων» (συνεχιζόµενο) µε 
το ποσό των 43.051,00€ 

4. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 15.6631 «προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού 
υλικού» µε το ποσό των 12.500,00€ 

5. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 80.8261.02 µε τίτλο «Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων» µε το ποσό των 159.934,00 € που αφορά την άνευ λόγου είσοδο 
στο ∆ηµοτικό Ταµείο το έτος 2004 ποσού ύψους 146.657,00€ από το κληροδότηµα 
«Καλλιόπης Σακκίδου», γιατί δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού και κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξή του, εφόσον τα χρήµατα αυτά θα 
πρέπει να τοποθετηθούν εντόκως, µε τους νόµιµους τόκους 11 ετών, (έτσι προκύπτει 
και το ποσό της αναµόρφωσης) σε ειδικό λογαριασµό υπέρ του κληροδοτήµατος και 
να µη βρίσκονται εντός του Ταµείου του ∆ήµου διότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν  
υπέρ της υλοποίησης του σκοπού του κληροδοτήµατος 

 
Β.  Προτείνεται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο 
του προϋπολογισµού στους κάτωθι νεοδηµιουργούµενους ΚΑ: 
1.Μεταφέρεται ποσό ύψους 18.500,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7412.02 για την 
εκπόνηση της µελέτης «Ανασύνταξη και ολοκλήρωση πολεοδοµικού σχεδίου περιοχής 
πρώην στρατοπέδου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου 
ΓΠΣ Αµπελοκήπων  
2. Μεταφέρεται ποσό ύψους 800,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι 
υπερηµερίας χρήσης» γιατί δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
και κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξή του  
3. Μεταφέρεται ποσό ύψους 5.000,00 € στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6818 µε τίτλο 
«Κατάπτωση εγγυήσεων υπέρ δηµοτικής επιχείρησης» γιατί δεν είχε προβλεφθεί κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού και κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξή του 
4. Μεταφορά ποσού ύψους 30.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7424.01 µε τίτλο 
«Αποζηµίωση θιγοµένων από ρυµοτοµία», διότι δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού και κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξή του 
 
Γ. Στο τµήµα 20 του προϋπολογισµού (ανταποδοτικά έσοδα και έξοδα) προτείνεται η 
ακόλουθη αναµόρφωση: 
1. Επειδή στο έργο «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων» έτους 2014 δόθηκε παράταση, 
ενώ έληγε την 31-12-2014, και, εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν ήταν εγγεγραµµένο στον 
προϋπολογισµό έτους 2015, λόγω της δοθείσης παρατάσεως, θα πρέπει να εγγραφεί. 
Μεταφέρεται συνεπώς ποσό ύψους 42.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 20.6162.01 µε 
τίτλο «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων έτους 2014» (συνεχιζόµενο µέσω παρατάσεως), 
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. 20.7132 µε τίτλο «προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας» διότι η προµήθεια αυτή δεν θα υλοποιηθεί εντός του 2015 κατά 30.000,00 
€ 
2. εκ του ΚΑ 20.6691.01 µε τίτλο «προµήθεια εορταστικού διακόσµου» κατά 12.000,00€ 
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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 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα),  κατά 2 (Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας). 

 

Α). Εγκρίνει την ανωτέρω προτεινόµ,ενη 7η 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 (σύµφωνα µε την αναλυτική εισήγηση της υπηρεσίας). 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 058/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  17 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


