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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 Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  13 - 1 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 014/ 2014 

ΘΕΜΑ: Αναµορφώσεις προϋπολογισµού.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 13η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 234/9-1-2014 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, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου 
Σωτηρία.  
 
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. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας 
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί 
η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του 
τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό για τη δηµιουργία νέων  
πιστώσεων ή ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων. 
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    
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- 1η περίπτωση - 
 
Α.  Προτείνεται µεταφορά πιστώσεων από κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού για 
ενίσχυση του αποθεµατικού :   
1) από τον Κ.Α 15.6471.02 µε τίτλο «Εργασίες για ηχητική κάλυψη & φωτισµού εκδηλώσεων 
του δήµου (µελέτη 38/2013)»  να µεταφερθεί ποσό 11.316,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό 
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί.  
2) από τον Κ.Α 30.6661.02 µε τίτλο «προµήθεια αναλώσιµων υλικών για το σιδηρουργείο ως η 
51/13 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 6.999,08 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί.  
3) από τον Κ.Α 30.66671.04 µε τίτλο «προµήθεια ρυθµιστών κυκλοφορίας ως η 83/2013 τεχνική 
έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 10.000,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί.  
4) από τον Κ.Α 30.7331.09 µε τίτλο «συντηρήσεις βαφών σχολικών κτιρίων ως η 69/2013 
τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 12.500,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
5) από τον Κ.Α 30.7331.05 µε τίτλο «συντηρήσεις µονώσεων δηµοτικών κτιρίων ως η 81/2013 
τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 24.600,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
6) από τον Κ.Α 30.7331.03 µε τίτλο «συντηρήσεις αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών 
κτιρίων ως η 3/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 10.012,20 € στο αποθεµατικό, γιατί το 
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
7) από τον Κ.Α 30.7331.14 µε τίτλο «διαµόρφωση ανώγειου χώρου κτιρίου οδού Βύρωνος ως η 
23/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 78.235,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που 
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του  
8) από τον Κ.Α 30.7412.01 µε τίτλο «υψοµετρική µελέτη οδών των ΠΕ 6 (Σκεπάρνη) & ΠΕ 7 
(Ζ.Πηγής)» να µεταφερθεί ποσό 18.526,16 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
9) από τον Κ.Α 35.7332.04 µε τίτλο «απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων - µυοκτονία ως η 
65/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 9.717,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
10) από τον Κ.Α 30.6673.04 µε τίτλο «προµήθεια ανταλλακτικών & οργάνων παιδικών χαρών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων ως η 13/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 7.268,07 € στο 
αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολό του 
11) από τον Κ.Α 30.7336.01 µε τίτλο «συντήρηση κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων ως η 
24/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 6.150,00 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
12) από τον Κ.Α 30.7336.02 µε τίτλο «συντήρηση ανελκυστήρων και ανελκυστήρων ΑΜΕΑ ως η 
2/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 12.213,68 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
13) από τον Κ.Α 30.7336.05 µε τίτλο «ανακατασκευή µη επισκευάσιµων τµηµάτων 
λεβητοστασίων ως η 40/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 17.097,00 € στο αποθεµατικό, 
γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
14) από τον Κ.Α 30.7336.06 µε τίτλο «επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων και 
άρδευσης ως η 4/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 6.890,21 € στο αποθεµατικό, γιατί το 
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί  
15) από τον Κ.Α 30.7336.07 µε τίτλο «συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων ως η 22/2013 τεχνική 
έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 4.677,69 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
16) από τον Κ.Α 30.7331.22 µε τίτλο «ολοκλήρωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο 
βρεφονηπιακού σταθµού οδού Καζαντζάκη ως η 41/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 
10.008,96 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα 
χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
17) από τον Κ.Α 30.6662.06 µε τίτλο «προµήθεια υλικών για συντηρήσεις εγκαταστάσεων 
θέρµανσης ως η 14/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 4.672,67 € στο αποθεµατικό, γιατί 
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
18) από τον Κ.Α 30.6262.04 µε τίτλο «συντήρηση λεβήτων & καυστήρων λεβητοστασίων 
σχολικών συγκροτηµάτων ως η 25/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 6.150,00 € στο 
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αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολό του 
19) από τον Κ.Α 30.6262.05 µε τίτλο «συντήρηση λεβήτων & καυστήρων λεβητοστασίων 
δηµοτικών χώρων ως η 16/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 7.589,10 € στο 
αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί  
20) από τον Κ.Α 30.6661.03 µε τίτλο «προµήθεια χυτοσιδηρών φρεατίων, καλυµάτων και 
σχαρών ως η 31/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 3.610,05 € στο αποθεµατικό, γιατί το 
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
21) από τον Κ.Α 30.6661.07 µε τίτλο «προµήθεια ψυχρής ασφάλτου ως η 29/2013 τεχνική 
έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 1.1161,20 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
22) από τον Κ.Α 30.7326.02 µε τίτλο «διαµόρφωση οικοπέδου οδού Φιλίππου ως η 75/2013 
τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 34.618,880 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
23) από τον Κ.Α 30.7341.04 µε τίτλο «ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και τεχνικής 
επάρκειας» να µεταφερθεί ποσό 27.345,86 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί. 
24) από τον Κ.Α 30.6262.10 µε τίτλο «συντήρηση & επισκευή συστηµάτων πυρανίχνευσης ως η 
72/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 2.838,71 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
25) από τον Κ.Α 35.7332.08 µε τίτλο «αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης 
ελεύθερων χώρων ως η 58/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 17.871,31 € στο 
αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολό του 
26) από τον Κ.Α 35.7332.06 µε τίτλο «επεξεργασία & µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή ως η 
35/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 959,40 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
27) από τον Κ.Α 30.6693.01 µε τίτλο «προµήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης ως η 
12/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 474,26 € στο αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
28) από τον Κ.Α 30.6662.05 µε τίτλο «προµήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ύδρευσης 
& αποχέτευσης ως η 15/2013 τεχνική έκθεση» να µεταφερθεί ποσό 10.000,00 € στο αποθεµατικό, 
γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
    
Β.  Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού στους  κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών 
που δεν έχουν προβλεφθεί: 
1) Μεταφορά ποσού 30.969,56€ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α.30.6635.01  µε τίτλο «προµήθεια 
ειδών υγιεινής και καθαριότητας».  

2) Μεταφορά ποσού 32.528,00 €  στον Κ.Α. 80.8116  µε τίτλο «∆απάνες προµήθειας αναλώσιµων 
Π.Ο.Ε», επειδή η εγγεγραµµένη πίστωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της. 

3) Μεταφορά ποσού 58.388,00 €  στον Κ.Α. 80.8121  µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε», επειδή η 
εγγεγραµµένη πίστωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την κατάσταση της υπηρεσίας  
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
             Κατά πλειοψηφία    

Με ψήφους 21 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπο), αποχή 4 (Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας). 

Α). Εγκρίνει την προτεινόµενη από την Οικονοµική Υπηρεσία αναµόρφωση προϋπολογισµού όπως αυτή 
αναλυτικά εµπεριέχεται στην εισήγηση του θέµατος. 
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Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 014/2014 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  21 - 1 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              
 


