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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  07- 06 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 156/ 2017        

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της  3ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το Έτος 2017. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα Ιουνίου έτους 2017, 

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

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 12899/02-06-2017 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 τέσσερις (24) και απόντες εννιά (9) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αποστολίδου Μαρία 1 Καρράς Ευστράτιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Βαλάνος Νικόλαος 
4 Σουσλόγλου Νικόλαος 4 Εµεινίδης Αναστάσιος 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Καζαντζίδης Γεώργιος 
6 Αβραµίδης Κυριάκος 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Μαυρίδου Αναστασία 
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8 Νοτάκης Ιωάννης 
9 Κεσόγλου Παύλος 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  
11 Κουσενίδης Αλέξανδρος 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Λαΐνάκου Αφροδίτη 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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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 και παρέστη  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης 

Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

           Σύµφωνα µε τις παρ 1 και 2 του άρθρου 260 του Κ.∆.Κ., η διαχείριση των κοινωφελών 

επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη 

από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των 

επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.  

 

Επίσης, σύµφωνα µε τις παρ 1.α. του άρθρου 256 του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006), οι αποφάσεις του ∆.Σ. της 

Επιχείρησης που αφορούν την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης 

πεπραγµένων, εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 

Με την υπ΄ αριθµό 198/2016 (Α∆Α:73ΠΒΟΞ3Ι-1ΞΛ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισµός της για το έτος 2017, ο οποίος εγκρίθηκε 

µε την υπ΄ αριθµό 350/2016 (Α∆Α:6Ξ1ΝΩΨΕ-ΦΘΒ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αµπελοκήπων Μενεµένης, η οποία σύµφωνα µε το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 86735+86733+86728+86725/2017 

έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκε νόµιµα. 

 

Με την υπ΄ αριθµό 01/2017 (Α∆Α: ΩΥΙ5ΟΞ3Ι-7Ψ1) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κ.∆.Ε∆.Α.Μ. καταρτίστηκε η 1η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού της για το έτος 2017, ο οποίος 

εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµό 033/2017 (Α∆Α:ΩΤΕ4ΩΨΕ-57Χ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, η οποία σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. Πρωτ.: 9591/2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκε νόµιµα.  

 

Με την υπ΄ αριθµό 98/2017 (Α∆Α: 6Χ6ΜΟΞ3Ι-ΥΛ9) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. καταρτίστηκε και ψηφίστηκε η 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού της για το έτος 

2017, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµό 087/2017 (Α∆Α: ΩΞΨΣΩΨΕ-ΗΥ0) Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, η οποία σύµφωνα µε το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 

21375/2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκε νόµιµα.  

 

Κατά την διάρκεια πραγµατοποίησης των κοινωφελών δραστηριοτήτων της Κ∆Ε∆ΑΜ, 

παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και λειτουργικές ανάγκες για την κάλυψη των οποίων 

χρειάζεται η αναπροσαρµογή του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2017.  
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Προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί, απαιτείται η ενίσχυση των 

πιστώσεων που δεν επαρκούν για την κάλυψη των νέων αναγκών της Κ∆Ε∆ΑΜ, στον ήδη εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό του έτους 2017.  

 

Η ενίσχυση των σχετικών κωδικών εξόδων γίνεται µε την µεταφορά ποσών από υπάρχοντες κωδικούς 

του Π/Υ έτους 2017, στους οποίους υπάρχουν πιστώσεις, οι οποίες δεν προβλέπεται να 

χρησιµοποιηθούν και οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επαύξηση άλλης πίστωσης, δια 

µέσω του αποθεµατικού, καθώς επίσης και µε µεταφορά πιστώσεων από το Αποθεµατικό. 

 

Η Απόφαση για την Αναµόρφωση αυτή, είναι απαραίτητο να ληφθεί για τους εξής λόγους: 

• Την τακτοποίηση των δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των κοινωφελών δραστηριοτήτων 

(παροχές σε εργαζόµενους- µικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές των υπηρεσιών προγραµµάτων 

κοινωνικού χαρακτήρα, περιβάλλοντος πολιτισµού, αθλητισµού και διοικητικής υποστήριξης). 

• Την ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α εξόδων λειτουργικών δαπανών που παρουσιάζουν ανεπάρκεια 

(αµοιβές και έξοδα τρίτων, αµοιβές και έξοδα ορκωτών ελεγκτών, ενέργεια- φυσικό αέριο και διάφορα 

καθηµερινά µικρο-έξοδα µη προβλεπόµενα), για την απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία των 

κοινωφελών δράσεων. 

•  Την ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α εξόδων που δεν επαρκούν για την προετοιµασία έναρξης των 

διαδικασιών διαγωνισµών και ενιαίων διαγωνισµών για προµήθειες (καύσιµα, υλικά καθαριότητας, 

υλικά φαρµακείου, είδη Σουπερ Μάρκετ, γαλακτοκοµικά είδη αρτοπωλείου) για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των κοινωνικών δοµών της Κ∆Ε∆ΑΜ (ΒσΣ, ΚΗΦΗ, Βρεφονηπιακών και 

Παιδικών Σταθµών), για την περίοδο 2017-2018. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για την κάλυψη των αναγκών που παρουσιάστηκαν κατά την εξέλιξη 

πραγµατοποίησης των κοινωφελών δράσεων της Κ∆Ε∆ΑΜ, απαιτείται η ενίσχυση κωδικών εξόδων 

του προϋπολογισµού στο σκέλος των Εξόδων και την µεταφορά συνολικού ποσού 183.420,67 €. 

Από τo οποίo: α) το ποσό των 42.871,31 € ενισχύεται από κωδικούς εξόδων οι οποίοι αναµένεται ότι 

δεν θα χρησιµοποιηθούν, δια µέσω του αποθεµατικού και β) το ποσό των 140.549,36 € των εξόδων 

του προϋπολογισµού που παρουσιάζουν ανεπάρκεια, αναπληρώνεται από το Αποθεµατικό- ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.  

Με αποτέλεσµα ο προϋπολογισµός µετά την αναµόρφωση να παραµείνει στο ίδιο ύψος µε τον 

εγκεκριµένο και ισοσκελισµένος. 

 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών, µε την αριθµό 182/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ, διαπιστώθηκαν αναγκαίες τροποποιήσεις των Κωδικών Εξόδων και 

καταρτίσθηκε η 3η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού της για το έτος 2017. Κατόπιν τούτου 

προτείνονται οι µεταφορές πιστώσεων όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν και συνοπτικά έχουν 

ως εξής: 
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A. Μεταφορά πιστώσεων Κωδικών Εξόδων σε άλλους Κωδικούς Εξόδων του  

Προϋπολογισµού έτους 2017 λόγω µη αναµενόµενης χρησιµοποίησης τους, δια µέσω του 

Αποθεµατικού: 

 

Μειώνεται ο Κωδικός Εξόδων 60 «Παροχές σε εργαζόµενους» συνολικά µε το ποσό των 42.871,31 €, 

των δραστηριοτήτων «∆οµές & Προγράµµατα Κοινωνικού Χαρακτήρα» και «Περιβάλλον» και 

µεταφέρεται ισόποσα, δια µέσω του αποθεµατικού για την ενίσχυση:  

1) του Κωδικού Εξόδων 60 «Παροχές σε εργαζόµενους» της «∆ιοικητικής υποστήριξης και λοιπές 

κοινωφελείς δράσεις», κατά το ποσό των 35.421,31 € και  

2) του Κωδικού Εξόδων 64 «∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα» των κοινωφελών δράσεων, κατά το ποσό 

των 7.450,00 €. 

 

Β. Ενίσχυση και αναπλήρωση Κωδικών Εξόδων, που δεν επαρκούν µε µεταφορά   πιστώσεων 

από το Αποθεµατικό του Προϋπολογισµού έτους 2017: 

 

Από το Αποθεµατικό υπό Κωδικό 91.38.49.00 µεταφέρεται το συνολικό ποσό των 140.549,36 € για την 

αναπλήρωση και ενίσχυση των παρακάτω κωδικών Εξόδων, που  παρουσιάζουν ανεπάρκεια, ως εξής: 

 

1) στον Κωδικό Εξόδων 60 «Παροχές σε εργαζόµενους» των δραστηριοτήτων «Πολιτισµός» 

«Αθλητισµός», συνολικά κατά το ποσό των 59.989,46 € και  

2) στον Κωδικό Εξόδων 64 «∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα» των κοινωφελών δράσεων, κατά το ποσό 

των 80.559,90 €. 

 

Ήτοι, συνολικό ποσό αυξήσεων: 1) του κωδικού εξόδων 60 «Παροχές σε εργαζόµενους», κατά το 

ποσό 52.539,36 € και 2) του Κωδικού Εξόδων 64 «∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα», κατά το ποσό των 

88.010,00 €. 

 

Μετά από τα παραπάνω το Αποθεµατικό υπό Κωδικό 91.38.49.00 διαµορφώνεται τελικά στο ποσό των 

264.250,88 ευρώ (404.800,24 µείον 140.549,36 €).  

 

Με τις παραπάνω αναµορφώσεις: 

∆ιαµόρφωση προϋπολογισµού εξόδων  πριν    :   2.705.377,13  € 

Ποσό αναµόρφωσης εξόδων  µε την παρούσα :                 0,00  € 

Τελική διαµόρφωση προϋπολογισµού εξόδων  : 2.705.377,13  € 

 

Και έτσι : 

Το σύνολο των εσόδων, παραµένει στο ποσό των  2.705.377,13  €. 

Το σύνολο των εξόδων, παραµένει στο ποσό των   2.705.377,13  €. 

 

Οι τροποποιήσεις των αναλυτικών λογαριασµών του προϋπολογισµού του έτους 2017, 

περιλαµβάνονται και επεξηγούνται στην µε αριθµό 182/2017 Α.∆.Σ. και στο συνηµµένο κείµενο, το 
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, καθώς επίσης περιλαµβάνεται και ολόκληρος ο 

Προϋπολογισµός του έτους 2017, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων 

Μενεµένης όπως αυτός διαµορφώνεται µετά την 3η αναµόρφωση του.  

 

Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

- Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 3η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού  της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) και όπως αυτός 

διαµορφώνεται, για το Έτος 2017, όπως καταρτίστηκε µε την 182/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της, και όπως αυτός εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της απόφασης. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 23 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη – Τσοµπάνογλου Μαρία, 

Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης 

Αλέξανδρος, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος , Πουρσανιδης Τριαντάφυλλος, 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιδηρόπουλος 

Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης Λαΐνάκου 

Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Αβραµίδης Μωυσής) 1 κατά (Σµήλιος Ηλίας)  

 

Α) Εγκρίνει την 3η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) και όπως αυτός διαµορφώνεται, για το Έτος 2017, όπως 

καταρτίστηκε µε την 182/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, και όπως αυτός εµφανίζεται 

στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης. 

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

            

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 156/2017 

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

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  08 - 06 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              
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