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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 08-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 114 / 2019       

Θέµα: 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6386/04-04-2019 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 είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Μαυρίδου Αναστασία 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Αβραµίδης Μωυσής 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Λαδάς Παράσχος 
10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
τους ως έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2ου,του 3ου και του 4ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 08ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 
Μαρία  έθεσε υπόψη των µελών την υπ΄αριθµ. 068/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής : 

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 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 325/2018 

απόφαση ∆Σ  
 

A. ∆ηµιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων 
1. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 372/24-1-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας (Α∆Α ΩΑΡ∆7ΛΛ-ΙΩ4) εντάχθηκε η Πράξη «Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ροµά του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 
79.480,00€ στον προϋπολογισµό του έτους 2019, προτείνεται η δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ 
εσόδων 1321.10 µε τίτλο {Χρηµατοδότηση του έργου «Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ροµά του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης»  του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.7341.04 µε τίτλο 
«Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ροµά του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης»» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
 

2. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1890/18-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α ΩΨΛ37ΛΛ-95Κ) εντάχθηκε η Πράξη «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την Υποδοχή 
Σχεδίων & Έργων Υπερτοπικής Κλίµακας σε Τµήµα του Πρώην Στρατοπέδου Μεγάλου 
Αλέξανδρου της ∆.Ε. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 40.288,00€ 
στον προϋπολογισµό του έτους 2019, προτείνεται η δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 
1321.11 µε τίτλο {Χρηµατοδότηση του έργου «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την Υποδοχή Σχεδίων & 
Έργων Υπερτοπικής Κλίµακας σε Τµήµα του Πρώην Στρατοπέδου Μεγάλου Αλέξανδρου της ∆.Ε. 
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Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης»  του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.7341.05 µε τίτλο «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για 
την Υποδοχή Σχεδίων & Έργων Υπερτοπικής Κλίµακας σε Τµήµα του Πρώην Στρατοπέδου 
Μεγάλου Αλέξανδρου της ∆.Ε. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
 

3. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1892/18-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α 6ΤΗΕ7ΛΛ-ΞΘ4) εντάχθηκε η Πράξη «Σύνταξη Μελέτης Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου στο Παράκτιο Μέτωπο της ∆.Ε. Μενεµένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 72.899,88€ στον προϋπολογισµό 
του έτους 2019, προτείνεται η δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.12 µε τίτλο 
{Χρηµατοδότηση του έργου «Σύνταξη Μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στο Παράκτιο Μέτωπο 
της ∆.Ε. Μενεµένης»  του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του αντίστοιχου ισόποσου 
ΚΑ εξόδων 60.7341.06 µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στο Παράκτιο 
Μέτωπο της ∆.Ε. Μενεµένης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
 

4. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1895/18-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α 634Φ7ΛΛ-Β9Ξ) εντάχθηκε η Πράξη «Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού 
Σχεδίου στην ∆.Ε. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 207.485,35€ 
στον προϋπολογισµό του έτους 2019, προτείνεται η δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 
1321.13 µε τίτλο Χρηµατοδότηση του έργου «Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην 
∆.Ε. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης»  του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.7341.07 µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Τοπικού 
Χωρικού Σχεδίου στην ∆.Ε. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
 

5. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1553/12-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α ΨΜΚΞ7ΛΛ-ΜΜΓ) εντάχθηκε η Πράξη «∆ηµιουργία πράσινου δώµατος στο 4ο 
δηµοτικό σχολείο ∆.Κ. Μενεµένης της οδού Ν. Κυριακίδη» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 221.753,35€ στον 
προϋπολογισµό του έτους 2019, προτείνεται η δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1321.14 
µε τίτλο {Χρηµατοδότηση του έργου «∆ηµιουργία πράσινου δώµατος στο 4ο δηµοτικό σχολείο ∆.Κ. 
Μενεµένης της οδού Ν. Κυριακίδη» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»} και του 
αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 60.7341.08 µε τίτλο «∆ηµιουργία πράσινου δώµατος στο 4ο 
δηµοτικό σχολείο ∆.Κ. Μενεµένης της οδού Ν. Κυριακίδη» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» 
 
Β.  Ενίσχυση του αποθεµατικού 
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεµατικού από τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

1. ΚΑ 35.7332.13 «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του 
δήµου» µε ποσό 24.828,47€ 

2. ΚΑ 15.6691.01 «Προµήθεια αεροπανώ, ταµπλώ & ενηµερωτικών πινακίδων» µε ποσό 6.000,00€ 
3. ΚΑ 15.6733 «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» µε ποσό 2.000,00€ 
4. ΚΑ 15.6481.02 «Προµήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων κατοίκων» µε ποσό ύψους 

12.900,00€ 
5. ΚΑ 30.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή τοπικών κλιµατιστικών µονάδων» µε ποσό ύψους 

10.000,00€ 
6. ΚΑ 30.6662.12 «Προµήθεια υλικών-ανταλλακτικών και ειδών  για συντηρήσεις εγκαταστάσεων 

ύδρευσης, αποχέτευσης δηµοτικών χώρων» µε ποσό 5.028,69€ 
7. ΚΑ 15.6117.01 «∆απάνη ταφής απόρων πολιτών» µε ποσό 2.000,00€ 
8. ΚΑ 15.6472.06 «Προµήθεια αθλητικών και γυµναστηριακών ειδών» µε ποσό 2.000,00€ 
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9. ΚΑ 00.6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» µε ποσό 3.000,00€ 
 
 
Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ 00.6073.01 «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε Συνέδρια» µε ποσό 
800,00€ 

2. ΚΑ 00.6495.01 «Έλεγχος & φροντίδα αδέσποτων ζώων» µε ποσό 13.606,00€ 
3. ΚΑ 30.7424.01 «Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία» µε ποσό 5.000,00€ 
4. ΚΑ 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών-φιλοξενία ΑΜΕΑ» µε ποσό 60,00€ 
5. ΚΑ 15.6482.02 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων-φιλοξενία παιδιών του δήµου» µε ποσό 

7.136,20€ 
6. ΚΑ 35.7332.10 «Συντήρηση πάρκων και διαµόρφωση νέων χώρων πρασίνου» µε ποσό 

14.800,00€ 
7. ΚΑ 10.6266.01 «Συντήρηση εφαρµογών και συστηµάτων µηχανοργάνωσης Οικονοµικής - 

∆ιοικητικής Υπηρεσίας» µε ποσό 15.000,00€ 
8. ΚΑ 10.6422.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» µε ποσό 

3.000,00€ 
 
∆. ∆ηµιουργία νέων ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ 00.6495.02 «∆απάνη για δηµοτικές - περιφερειακές - ευρωπαϊκές εκλογικές διαδικασίες στις 
26/5 & 2/6/2019» µε ποσό 7.500,00€ 

2. ΚΑ 30.7332.03 «Εργασίες διευθέτησης περιβάλλοντος χώρου στο µνηµείο Εµµανουήλ Παπά» µε 
ποσό ύψους 3.841,00€ 

3. ΚΑ 15.6117.03 «Ποδηλατίζω µε ασφάλεια – εκπαιδευτικό πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής & 
οδικής ασφάλειας» µε ποσό ύψους 7.200,00€ 

4. ΚΑ 30.7134.05 «Προµήθεια υπολογιστικού προγράµµατος  ∆ιαχείριση οχηµάτων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε ποσό ύψους 20.000,00€ 
 
Ε. ∆ηµιουργία  ΚΑ εξόδων που χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 

1. ΚΑ 30.7331.06 «Συντηρήσεις µονώσεων κτιρίων» µε ποσό 24.800,00€. 
2. ΚΑ 30.7331.02 «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας µεταλλικών τµηµάτων κτιρίων» µε ποσό 

20.637,74€. 
Επειδή οι ανωτέρω ΚΑ χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν µπορούν να ενισχυθούν από 
ιδίους πόρους αλλά από αντίστοιχους ΚΑ, ήτοι από ΚΑ εξόδων που χρηµατοδοτούνται από όµοιες 
πιστώσεις. Συνεπώς, για να ενισχυθούν µε το αναγκαίο ποσό, µεταφέρονται σε αυτούς, µέσω 
αποθεµατικού, πιστώσεις από τους: 

1. ΚΑ 30.7331.04 «Συντηρήσεις µονώσεων κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης» ποσό 
6.070,84€ 

2. ΚΑ 30.7331.05 «Συντηρήσεις µονώσεων κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» ποσό 
19.552,06€ 

3. ΚΑ 30.7412.01 «Συµφωνία πλαίσιο µελετών ανάπλασης ελεύθερων - κοινόχρηστων χώρων» ποσό 
8.760,78€ 

4. ΚΑ 30.7336.01 «Συντηρήσεις κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων» ποσό 5.608,56€ 
5. ΚΑ 30.6673.02 «Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση συστηµάτων 

πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων» ποσό 2.000,00€ 
6. ΚΑ 30.7413.03 «Γεωτεχνική µελέτη για την ανέγερση του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων» 

ποσό 3.445,50€ 
 
ΣΤ. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού 
Προτείνεται η ενίσχυση του 

1. ΚΑ 20.6262.01 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εορταστικού διάκοσµου» µε ποσό ύψους 24.800,00€ 
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Η ενίσχυση 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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση 
µείωση, η οποία προκύπτει ως εξής: 

1. ΚΑ 20.6662.01 «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» µε ποσό ύψους 24.800,00€ 
 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του 
δήµου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, 
την υπ΄αριθµ. 068/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 20 Υπέρ- 3 Αποχή-1 Κατά 

Α) Εγκρίνει την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 (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. 
 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κυριλλίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Ιωάννης και Ζωναρέλη –Λαζαρίδου 
Κυριακή Απέχουν. 
- Ο ∆ηµοτικός σύµβουλος Σµήλιος Ηλίας καταψηφίζει. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 114 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
                    Αµπελόκηποι  09 - 04 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


