
 

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

                   
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                Απόσπασµα  
Τηλέφωνο : 2313-313690                            Από το πρακτικό της  29 - 02 - 2016 
                                                                                                       συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 066/ 2016 
 
 ΘΕΜΑ: 6η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 
        
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29η του µήνα Φεβρουαρίου 
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. 2589/25-
02-2016 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 Αποστολίδου Μαρία 
2 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία  2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
3 Μανωλόπουλος Βασίλης 3 Βαλάνος Νικόλαος 
4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 5 Νοτάκης Ιωάννης  
6 Εµεινίδης Αναστάσιος  6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
7 Κατζικάς Γεώργιος 7  
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Γρούγιος Ηλίας 9  
10 Μεζίκης Βασίλειος 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 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 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Λαδάς Ευάγγελος 25  
26 Ράπτου Ολγα  26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



 

 

 Ο Αντιπρόεδρος 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 και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παληκαρίδου Αναστασία, 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο 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  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών 
 
Α.  Ενίσχυση αποθεµατικού: 

 
1. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 00.6516.01 «Xρεωλύσια δανείου έτους 2004 του ∆. Μενεµένης για 
ληξιπρόθεσµες οφειλές»  µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 
38.602,39€ (σύµφωνα µε το µε α.π. 2827/14-1-2016 έγγραφο του ΤΠ∆ για τα υπόλοιπα των 
δανείων του ∆ήµου µας για το έτος 2016, το υπόλοιπο της εγγεγραµµένης πίστωσης 
επαρκεί).  
3.Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 00.6516.02 «Xρεωλύσια δανείου έτους 2001 του ∆. Μενεµένης για 
ληξιπρόθεσµες οφειλές»  µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 
13.225,82€ (σύµφωνα µε το µε α.π. 2827/14-1-2016 έγγραφο του ΤΠ∆ για τα υπόλοιπα των 
δανείων του ∆ήµου µας για το έτος 2016, το υπόλοιπο της εγγεγραµµένης πίστωσης 
επαρκεί).  
4.Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 00.8113 «αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, δαπάνες 
ύδρευσης» µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 904,49€ 
εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές ως προς τα σχετικά στον ΚΑ αυτόν υπάρχοντα 
παραστατικά προς πληρωµή. 
5.Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 00.8115 «∆ιάφορα έξοδα» µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς 
ενίσχυσή του ποσό ύψους 11.781,40€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές ως προς τα 
σχετικά στον ΚΑ αυτόν υπάρχοντα παραστατικά προς πληρωµή. 
6.Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.8113 «αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, δαπάνες 
ύδρευσης»  µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 7.900,58€ 
εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές ως προς τα σχετικά στον ΚΑ αυτόν υπάρχοντα 
παραστατικά προς πληρωµή. 
7.Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.8116 «∆απάνες προµήθεια αναλωσίµων» µεταφέρεται προς το 
αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 83,54€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές ως 
προς τα σχετικά στον ΚΑ αυτόν υπάρχοντα παραστατικά προς πληρωµή. 
8. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.8117 «Λοιπά έξοδα» µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς 
ενίσχυσή του ποσό ύψους 206,56€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές ως προς τα σχετικά 
στον ΚΑ αυτόν υπάρχοντα παραστατικά προς πληρωµή. 
9. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.8115 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα» µεταφέρεται προς το 
αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 36.086,04€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές 
ως προς τα σχετικά στον ΚΑ αυτόν υπάρχοντα παραστατικά προς πληρωµή. 
10. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6661.11 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών µελ. 41/2014» 
µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 2.830,86€ εφόσον η 
σύµβαση έχει λήξει και το ποσό υπολείπεται. 
11. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.6413.02 µε τίτλο «Μεταφορά προσώπων αθλητικών 
τµηµάτων» µεταφέρεται προς το αποθεµατικό προς ενίσχυσή του σύνολο της εγγεγραµµένης 



 

 

πίστωσης ύψους 24.000,00€ εφόσον ο ΚΑ αυτός προτείνεται να καταργηθεί ώστε να 
δηµιουργηθεί νέος µε άλλο τίτλο και άλλο ποσό, λόγω των νέων αναγκών της υπηρεσίας 
 
Γ.  ∆ηµιουργία νέων ΚΑ: 

 
1. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 10.6265.01 «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και περιφερειακών 
συστηµάτων του ∆ήµου»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 5.000,00€ 
2. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 00.6073.01 «δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού»  µε ενίσχυση εκ 
του αποθεµατικού ποσού ύψους 700,00€ 
3. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 10.6274.02 «παροχή υπηρεσιών καθαρισµού  υφασµάτων, χαλιών 
κλπ»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 2.500,00€ 
4. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 15.6265.02 «παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 2.600,00€ 
5. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6651.01 «προµήθεια υλικών τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων»  
µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 500,00€ 
6. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 00.6451.01 «παροχή υπηρεσιών ψηφιακής αναπαραγωγής 
εντύπου υλικού»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 2.500,00€ 
7. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 00.6736.04 «συµµετοχή ∆ήµου στη ∆ηµοτική ∆οµή των ΚΕΠ 
Υγείας του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ίκτυο Υγειών πόλεων» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 
ποσού ύψους 500,00€ 
8. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 15.6413.01 «µεταφορές προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών 
τµηµάτων του ∆ήµου προµήθεια εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων- συνεχιζόµενο» µε 
ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 27.700,00€ 
9. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.12 «επεξεργασία και µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή» µε 
ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 35.000,00€ 
10. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.04 «απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων – µυοκτονία»  µε 
ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 18.000,00€ 
11. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.09 «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων»  µε ενίσχυση εκ 
του αποθεµατικού ποσού ύψους 18.000,00€ 
12. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6117.01 {παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση 
«Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης αστικής Κινητικότητας ΣΣΒΑΚ για τα έτη 2016-2025} µε 
ενίσχυση εκ του αποθεµατικού µε ποσό 23.370,00€ 
13. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.7326.03«Αποκατάσταση σαθρών και επικίνδυνων τµηµάτων 
όψεων κτιρίων στο στρατόπεδο Μεγάς Αλέξανδρος» µε ενίσχυση  εκ του αποθεµατικού µε 
ποσό 24.600,00€ 
14. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.7326.02 «∆ιαµόρφωση οικοπέδου Φιλίππου- συνεχιζόµενο» 
µε ενίσχυση  εκ του αποθεµατικού µε ποσό 1.078,28€ 
 
∆.  Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ: 

 
1.Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 30.6662.11 «Προµήθεια αδρανών υλικών µελ. 51/2015 
συνεχιζόµενο» ενισχύεται εκ του αποθεµατικού µε ποσό 2.830,86€ ώστε να είναι εφικτή η 
αποπληρωµή της προµήθειας.  
 
2. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 15.6615.01 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» ενισχύεται εκ 
του αποθεµατικού µε ποσό 12.500,00€ διότι η εγγεγραµµένη πίστωση κρίθηκε από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου ανεπαρκής κατά τη διαδικασία σύνταξης της σχετικής Τεχνικής 
Έκθεσης. 
 
3. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 10.6266.02 «Αναβάθµιση εφαρµογών genesis OTA και 
εφαρµογών του ∆ήµου» ενισχύεται εκ του αποθεµατικού µε ποσό 9.000,00€ διότι η 
εγγεγραµµένη πίστωση κρίθηκε από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ανεπαρκής.  
 
4. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 10.6613.02 «προµήθεια υλικού µηχανοργάνωσης» ενισχύεται εκ 
του αποθεµατικού µε ποσό 3.500,00€ διότι η εγγεγραµµένη πίστωση κρίθηκε από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου ανεπαρκής.  
 
5. O υπάρχων ΚΑ 00.6511.01 «Τόκοι δανείου 2004 του ∆. Μενεµένης για ληξιπρόθεσµες 
οφειλές»  ενισχύεται εκ του αποθεµατικού µε ποσό ύψους 5.368,46€ (σύµφωνα µε το µε α.π. 



 

 

2827/14-1-2016 έγγραφο του ΤΠ∆ για τα υπόλοιπα των δανείων του ∆ήµου µας για το έτος 
2016).  
 
6. O υπάρχων ΚΑ 00.6511.02 «Τόκοι δανείου 2001 του ∆. Μενεµένης για ληξιπρόθεσµες 
οφειλές»  ενισχύεται εκ του αποθεµατικού µε ποσό ύψους 765,68€ (σύµφωνα µε το µε α.π. 
2827/14-1-2016 έγγραφο του ΤΠ∆ για τα υπόλοιπα των δανείων του ∆ήµου µας για το έτος 
2016).  
 
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 αντιπροέδρου, τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 
199, του N 3463/06 

 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία  

Με ψήφους 23 υπέρ Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία, Μανωλόπουλος 
Βασίλης, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κατζικάς Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου 
Παύλος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Καρράς Ευστράτιος ,Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης 
Μωϋσής,-Λευκό 3 Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα και 1 κατά ο κος Σµήλιος 
Ηλίας. Η παράταξη του κου Κυριλλίδη Γεώργιου «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ» δηλώνει µε επιφύλαξη ως 
προς το Γ3,4,9 σκέλος. 

 
Α)Εγκρίνει την προτεινόµενη από την υπηρεσία (6η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
προκειµένου οι εγγεγραµµένοι ΚΑ εξόδων 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). 
 
Επιπλέον βεβαιώνεται ότι 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 066/2016 

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

 
Ο Προεδρεύων                                                                      Τα Μέλη 
 
Κυριλλίδης Γεώργιος                                           Αµπελόκηποι  01 - 03 - 2016 
 

 
    Ακριβές Απόσπασµα 

 
Η Ειδική Γραµµατέας                                               Ο Πρόεδρος 

 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                         Βαλάνος Νικόλαος 

 


