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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  27- 03 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 103 / 2017        
 

Ορθή Επανάληψη 

 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση οικονοµικού έτους 2016 -κλείσιµο Ταµείου  (11η Αναµόρφωση) 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Μαρτίου  έτους 2017, 

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

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 7609/23-03-2017 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ (08)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Κεσόγλου Παύλος 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7 Κυριλλίδης Γεώργιος 
8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Λαϊνάκου Αφροδίτη 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος 19  
20 Αβραµίδης Μωυσής 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Μαυρίδου Αναστασία 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 24  
25 Σµήλιος Ηλίας 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 η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. 
Αποστολίδου Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

1. Σύµφωνα µε την 23976/26.07.2016 Κ.Υ.Α  των Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί «Παροχής 
οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµών των δήµων για το οικονοµικό έτος 2017 »  
Α) στην οµάδα εσόδων ΙΙ και συγκεκριµένα στην οµάδα µε Κ.Α. 32: «Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών» όπως προέβλεπαν οι οδηγίες προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού στην οµάδα µε Κ.Α. 32 συνολικό ποσό 2.233.624,57 €. Μετά την επαναβεβαίωση 
όµως των χρηµατικών καταλόγων στις 31.12.2016, το συνολικό ύψος των πραγµατικών  εισπρακτέων 
υπολοίπων που προκύπτει στην οµάδα Κ.Α. 32 είναι: 2.310.397,60€.  
  
Γι αυτό προκύπτουν διαφορές µεταξύ των προϋπολογισθέντων και των πραγµατικών εισπρακτέων 
υπολοίπων όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Β) στον ΚΑ 00.8511 µε τίτλο «προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» είχε υπολογισθεί 
ποσό 2.105.686,67€ σύµφωνα µε τα παρακάτω . 
Εντός του έτους 2015 το ποσό που εισπράχτηκε ήταν 142.434,75€ ενώ το 2016 το αντίστοιχό ποσό 
ήταν 204.710,93€ οπότε σύµφωνα µε την παραπάνω Κ.Υ.Α. ο ΚΑ 00.8511 του προϋπολογισµού 
2017 που αφορά πρόβλεψη ανείσπρακτων εσόδων πρέπει να γίνει  το ποσό που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 
2016  οπότε ο  επαναϋπολογισµός του ποσού γίνεται   ως εξής :  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

στις 31.12.2016 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

3211 

Τακτικά τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισµού 

παρελθόντων ετών  
68.216,63 175.655,07 107.438,44 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 10.439,39 15.405,18 4.965,79 

3217 

Εισφορά λόγω 

ένταξης ή επέκτασης 

πολεοδοµικών σχεδίων  239.584,74 290.567,87 50.983,13 

3218 

Τακτικά έσοδα επί 

των ακαθάριστων εσόδων 

επιτηδευµάτων 129.323,04 129.144,88 -178,16 

3219 Λοιπά έσοδα 804.945,39 791.016,22 -13.929,17 

3221 

Έκτακτα γενικά 

έσοδα 867.795,01 908.608,38 40.813,37 

  ΣΥΝΟΛΑ 2.120.304,20 2.310.397,60 190.093,40 
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Από το ποσό των εισπρακτέων υπολοίπων του 2016 που είναι 2.310.397,60€ θα πρέπει να 
αφαιρέσουµε το ποσό που  εισπράχθηκε εντός του έτους 2016 (204.710,93€)  οπότε ο Κ.Α. 00.8511 
διαµορφώνεται στο ποσό των  (2.310.397,60€ - 204.710,93€) = 2.105.686,67€.  
Οπότε  υπάρχει  διαφορά σε σχέση µε το ποσό που αρχικά είχε προβλεφτεί και αυτό που προέκυψε 
από τα δεδοµένα δωδεκαµήνου του έτους 2016  (2.105.686,67€ - 1.950.989,88 €) = 154.696,79 €.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού ως εξής: 

• Στον ΚΑ 3211 µε τίτλο «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» µε αύξηση του ποσού 
κατά  107.438,44 € 

• Στον ΚΑ 3215 µε τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας»  µε αύξηση του ποσού κατά 
4.965,79 € 

• Στον ΚΑ 3217 µε τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων» 
µε αύξηση του ποσού κατά  50.983,13 € 

• Στον ΚΑ 3218 µε τίτλο «έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευµατιών» µε 
µείωση του ποσού κατά   178,16 € 

• Στον ΚΑ 3219 µε τίτλο «λοιπά έσοδα» µε µείωση του ποσού κατά   13.929,17 € 
• Στον ΚΑ 3221 µε τίτλο «γενικά έσοδα» µε αύξηση του ποσού κατά  40.813,37€. 

 
To άθροισµα των ανωτέρω ΚΑ εσόδων είναι 190.093,40 €, ποσό το οποίο ενισχύει το αποθεµατικό. 
Ως προς το σκέλος των εξόδων της ίδιας οµάδας εσόδων - εξόδων αναµορφώνεται ο ΚΑ 00.8511 
«προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» µε µεταφορά από το αποθεµατικό του ποσού 
των 154.696,79€ (µε το οποίο ισόποσα ενισχύθηκε ως ανωτέρω από το αποθεµατικό). Αρα το 
κέρδος υπέρ του αποθεµατικού είναι η διαφορά των δύο ποσών 190.093,40 – 154.696,79= 
35.396,61 
 
Γ) Στο Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, της Οµάδας Εσόδων ΙΙΙ εγγράφεται το πόσο 
που προέκυψε κατά την 31.12.2016 (3.481.255,57 €). Γι αυτό προκύπτουν διαφορές µεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και των πραγµατικών υπολοίπων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
στις 31.12.2016 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

5111 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 

έσοδα  για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 

30.000,00€ 510.032,64€ 470.032,64 € 

5112 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 

έσοδα  για κάλυψη έργων του Π.∆.Ε. Ή πιστώσεις 

προορισµένες για δηµόσιες δαπάνες 

- - - 

5113 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 

έσοδα  για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 

47.580,78€ 137.467,50€ 89.886,72 € 

5119 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 

έσοδα  για κάλυψη εν γένει δαπανών 

15.744,64€ 318.130,30€ 302.385,66 € 

5121 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 

έσοδα  για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 

524.327,75€ 470.499,50€ 
-53.828,25 € 

 

5122 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 

έσοδα  για κάλυψη έργων του Π.∆.Ε. Ή πιστώσεις 

προορισµένες για δηµόσιες δαπάνες 

270.000,00€ 3.363,57€ -266.636,43 € 

5123 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 

έσοδα  για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 

886.641,15€ 1.100.896,14€ 214.254,99 € 

5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 1.025.148,98€ 940.865,92€ -84.283,06 € 
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έσοδα  για κάλυψη εν γένει δαπανών 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.809.443,30 € 3.481.255,57 € 671.812,27 

 

 
Ως προς το Χρηµατικό Υπόλοιπο 

• Στον ΚΑ 5111 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα  για 
κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ»  µε αύξηση του ποσού κατά  470.032,64€. 

• Στον ΚΑ 5113 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα  για 
κάλυψη ειδικευµένων δαπανών»  µε αύξηση του  ποσού  κατά 89.886,72€ 

• Στον  ΚΑ 5119 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα  για 
κάλυψη εν γένει δαπανών»  µε αύξηση του ποσού κατά  302.385,66€. 

• Στον ΚΑ 5121 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα  για 
κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ»  µε µείωση του ποσού κατά  53.828,25€ 

• Στον ΚΑ 5122 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για 
κάλυψη έργων Π∆Ε ή δηµόσιες επενδύσεις» µε µείωση του ποσού κατά  266.636,43 € 

• Στον ΚΑ 5123 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτά έσοδα  για 
κάλυψη ειδικευµένων δαπανών» µε αύξηση του ποσού κατά 214.254,99€ 

• Στον ΚΑ 5129 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτά έσοδα  για 
κάλυψη εν γένει δαπανών»  µε µείωση του  ποσού κατά 84.283,06€ 

 
Άρα, εφόσον αθροιστικά στο Χρηµατικό Υπόλοιπο υπήρχε εγγεγραµµένο ποσό 2.809.443,30€ ως 
έσοδο, ενώ, τώρα, µε το κλείσιµο του έτος το ποσό αυτό αθροιστικά είναι µεγαλύτερο κατά 
671.812,27€, µεταφέρεται ισόποσα στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του.  
 
∆)  Προτείνεται η ενίσχυση από το αποθεµατικό του υφισταµένου ΚΑ εξόδων: 
1. 00.6739.01 «∆ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Καλλιόπης Σακκίδου» µε ποσό 173.111,77€ ώστε 
και ο ΚΑ εξόδων να είναι ίσος µε το ποσό που βρίσκεται εντός του ειδικού λογαριασµού για το 
κληροδότηµα αυτό.  
2. 00.6492 «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» µε ποσό 221.802,00€ 
ώστε να είναι δυνατή η πληρωµή τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων. 
 
Ε) Προτείνεται η δηµιουργία µε µεταφορά από το αποθεµατικό νεοδηµιουργούµενου ΚΑ εξόδων 
00.6739.02 {∆ιάθεση εσόδων δωρεάς «ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΥ ΑΕ»} ποσού 216.049,79€ 
 
 
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’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
                                             

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
A) Εγκρίνει την 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 (ως η προεκτεθείσα 

αναλυτική εισήγηση της  υπηρεσίας). 
 
Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων 
του δήµου.         

 
B) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                   

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 103/2017 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
   

 
Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  28 - 03 - 2017 
                                                                        

Ακριβές Απόσπασµα 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 
 
 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              
 


