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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 28 - 4 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 117/ 2014 
 
ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 28ην του µήνα Απριλίου  έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από 5858/24-4-2014 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, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός 
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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης. 
 
Το Θέµα παρουσιάζει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι πρόκειται για θέµατα της υπηρεσίας που 
πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.  Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να 
συζητηθεί ως θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι ο ∆ήµος 
εκτελεί το έργο µε τίτλο «Aνάπλαση-αναβάθµιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής 
κατά µήκος της Λεωφόρου ∆ενδροποτάµου» µε αριθµό µελέτης 50/2012 προϋπολογισµού 
3.500.000,00€, που αφορά εκτεταµένη ανάπλαση λωρίδας περίπου 25 µ παράλληλα µε την 
λεωφόρο ∆ενδροποτάµου µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ µε ΟΠΣ 376282. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών στη συγκεκριµένη περιοχή και ιδίως στην οδό 
Γραβιάς εντοπίστηκε παροχετευτικός αγωγός Φυσικού Αερίου ο οποίος δεν είχε περιληφθεί 
στα σχέδια ενηµέρωσης από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια εκπόνησης της 
αντίστοιχης µελέτης καθώς η παροχέτευση έγινε αργότερα.  

Έτσι απεστάλει το υπ’αρ,πρωτ 2927/∆ΤΥ793 έγγραφο στις 27.02.2014 στην ΕΠΑ 
όπου της επισηµάνθηκε ο αγωγός της στα υψόµετρα φυσικού εδάφους, στα βάθη και στις 
εξαρτήσεις από τις δοκιµαστικές τοµές καθώς και  το τι πρέπει να γίνει  ώστε να µην 
υπάρξουν αλληλοεπιδράσεις. 
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Η ΕΠΑ απέστειλε το υπ’αρ. πρωτ. 1514/∆ΤΥ5914/25.04.2014 έγγραφό της όπου δίνει 
την εκτίµηση κόστους και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να µετατοπιστεί ο αγωγός 
της, γι αυτό και εισάγεται προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Είναι δε απαραίτητη -εκ των ών ουκ άνευ-  η συγκεκριµένη µετατόπιση ώστε να 
συνεχιστεί οµαλή η εκτέλεση του έργου. 

Επειδή δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στο συγκεκριµένο σηµείο του 
έργου θα πρέπει να ψηφιστεί πίστωση 1.200€ + ΦΠΑ για την µετατόπιση του 
παροχετευτικού αγωγού. 
 

Επιπλέον, επειδή η συγκεκριµένη ανάγκη δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης του τρέχοντος έτους, παρίσταται 
ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  
 
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 
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2014, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 404/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• την ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες δεν 

έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του δήµου    
 

Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται: 
1. Να εγκρίνει το γεγονός της µετατοπίσεως του παροχετευτικού Αγωγού Φυσικού 

Αερίου ως βασική προϋπόθεση της οµαλής συνέχισης της εκτέλεσης του έργου της 
αναπλάσεως των πεζοδρόµων της   Λεωφόρου ∆ενδροποτάµου  

2. Να αναµορφωθεί ο προϋπολογισµός µε µεταφορά πίστωσης ύψους 1.500,00€ από 
το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού στον νεοδηµιουργούµενο Κωδικό 
Αριθµό 30.7336.14 προς ενίσχυσή του, για την αντιµετώπιση της ανωτέρω 
συγκεκριµένης ανάγκης (κόστος µετατόπισης), όπως αυτό αναγράφεται στο 
υπ΄αριθµ. Πρωτ. 40784/14/ND/dx/ 24-04-2014 έγγραφο της ∆ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
προς τον ∆ήµο µας, το οποίο –κόστος- δεν έχει προβλεφθεί.  

 
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 προέδρου 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος), κατά 3 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας, λόγω της πάγιας θέσης τους για την λειτουργία αυτών των καταστηµάτων). 
Α).  Εγκρίνει το γεγονός της µετατοπίσεως του παροχετευτικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ως βασική 
προϋπόθεση της οµαλής συνέχισης της εκτέλεσης του έργου της αναπλάσεως των πεζοδρόµων της   
Λεωφόρου ∆ενδροποτάµου.   
Β). Τροποποιεί τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε µεταφορά πίστωσης ύψους 1.500,00€ από το 
αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού στον νεοδηµιουργούµενο Κωδικό Αριθµό 30.7336.14 
προς ενίσχυσή του, για την αντιµετώπιση της ανωτέρω συγκεκριµένης ανάγκης (κόστος 
µετατόπισης), όπως αυτό αναγράφεται στο υπ΄αριθµ. Πρωτ. 40784/14/ND/dx/ 24-04-2014 έγγραφο 
της ∆ΕΠΑ Θεσσαλονίκης προς τον ∆ήµο µας, το οποίο –κόστος- δεν έχει προβλεφθεί. 

 

Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 117/2014 

 
 
 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  29 - 4 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


