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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  25 - 04 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 157/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: 11η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Απριλίου έτους 2016, 

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

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5369/21-04-2016 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 (09) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 5 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
7 Κατζικάς Γεώργιος 7 Καζαντζίδης Γεώργιος  
8 Εµεινίδης Αναστάσιος  8 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Λαδάς Ευάγγελος 

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Κεσόγλου Παύλος 11  
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Μεζίκης Βασίλειος 13  
14 Καρράς Ευστράτιος 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 18  
19 Λαδάς Παράσχος 19  
20 Ράπτου Ολγα  20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 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  
33  33  
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Ο Αντιπρόεδρος 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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη 

Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία .  

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 

έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

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 Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 

αριθ. 358/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών 

 

Α. Ενίσχυση αποθεµατικού 

1. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 144.227,57€ εκ του ΚΑ 15.8122 «Έργα» εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι 

της παραµονής του ποσού στον ΚΑ αυτόν, ήτοι δεν υπάρχουν πλέον παραστατικά προς πληρωµή 

παρελθόντων ετών (έχουν εξοφληθεί).  

2. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 73.700,00€ εκ του ΚΑ 30.8122 «Έργα» εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι 

της παραµονής του ποσού στον ΚΑ αυτόν ήτοι δεν υπάρχουν πλέον παραστατικά προς πληρωµή 

παρελθόντων ετών 

3. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 90.897,00€ εκ του ΚΑ 00.8115 «∆ιάφορα έξοδα» εφόσον εξέλειπαν 

οι λόγοι της παραµονής του ποσού στον ΚΑ αυτόν ήτοι δεν υπάρχουν πλέον παραστατικά προς πληρωµή 

παρελθόντων ετών.  

 

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 έχει εκδοθεί η υπ΄αριθµ. 25/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 

7ΙΘ8ΩΨΕ-Ψ7Φ, µε την οποία αποφασίστηκε Πολυετής Ανάληψη ∆απάνης, µε αποτέλεσµα τα ποσά που 

αποφασίστηκε να αποδοθούν σε  επόµενα έτη δεν υπάρχει λόγος να βαρύνουν τους ΚΑ του τρέχοντος 

έτους, γι αυτό και δεν υπάρχει λόγος παραµονής τους στους ΚΑ και ενισχύουν το αποθεµατικό.  

 

4. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 8.000,00€ εκ του ΚΑ 15.6278.01 «∆απάνες φύλαξης σχολικών 

κτιρίων- συνεχιζόµενο» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί. 



Α∆Α: 6ΠΗΟΩΨΕ-3ΜΒ 

5. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 5.000,00€  εκ του ΚΑ 30.6662.13 «Προµήθεια υλικών – 

ανταλλακτικών και ειδών υγιεινής για συντηρήσεις εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης δηµοτικών 

χώρων» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

6. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.000,00€  εκ του ΚΑ 30.6661.04 «Προµήθεια ανταλλακτικών για 

γραφεία και ρυθµιζόµενα καθίσµατα γραφείων» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

7. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.000,00€  εκ του ΚΑ 30.7135.03  «Προµήθεια εξοπλισµού 

παιδικών χαρών» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

8. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 5.000,00€  εκ του ΚΑ 30.7331.04 «Συντηρήσεις 

αλουµινοκατασκευών κτιρίων» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

9. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.000,00€  εκ του ΚΑ 30.6661.05 «Προµήθεια µηχανηµάτων και 

εργαλείων» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

10. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.000,00€  εκ του ΚΑ 30.6693.03 «Προµήθεια και επισκευή 

ανταλλακτικών και εργαλείων» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

11. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.790,00€  εκ του ΚΑ 30.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων» εφόσον 

το ποσό που παραµένει επαρκεί 

12. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 918,12€  εκ του ΚΑ 30.6644 «Προµήθεια καυσίµων» εφόσον το 

ποσό που παραµένει επαρκεί 

13.Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 414,51€  εκ του ΚΑ 30.6661.10 «Προµήθεια κλειδαριών και 

λοιπά» εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

14.Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 2.000,00€  εκ του ΚΑ 30.7336.03 «Πιστοποίηση ανελκυστήρων» 

εφόσον το ποσό που παραµένει επαρκεί 

  

Β.  Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ: 

 

1.Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 10.6012 «Aποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» ενισχύεται εκ του αποθεµατικού 

µε ποσό 750,00€ ώστε να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους.  

 

2. O υπάρχων ΚΑ 10.6022 «Aποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» ενισχύεται εκ του αποθεµατικού µε 

ποσό 500,00€ ώστε να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους.  

 

Γ.  ∆ηµιουργία νέων ΚΑ: 

 

1. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.8263 «Επιστροφή χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δηµοσιονοµικής 

διόρθωσης Ν.4314/14»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 301.536,40€. Το ποσό αυτό 

αφορά : 

 

α)177.235,01€ το έργο  «Ανάπλαση- αναβάθµιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής κατά µήκος 

της λεωφόρου ∆ενδροποτάµου 

β) 1.067,23€ το έργο «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων» 
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γ)123.234,19€ για τα έργα της Ενεργειακής Αναβάθµισης των Σχολείων του ∆ήµου µας, και αναλυτικά: 

 

-21.023,83€ για το έργο µε Λογαριασµό 3012107580329010 

-40.739,83€ για το έργο µε Λογαριασµό 3012107580327018 

-32.911,96€ για το έργο µε Λογαριασµό 3012107580325015 

-9.489,04€ για το έργο µε Λογαριασµό   3013107580002015 

-19.069,53€ για το έργο µε Λογαριασµό  3013107580023018 

 

Τα ποσά αυτά ανακλήθηκαν από τους αντίστοιχους λογαριασµούς του ∆ήµου µας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, διότι αφορούν το πρόγραµµα ΕΣΠΑ, το οποίο έχει λήξει την 31-12-2015. Έτσι εξεδόθησαν οι υπ 

άριθµ. α.π. 11768/2016 (Α∆Α 79ΧΕ4653Ο7-ΩΨ3) και α.π. 31539/2016 (Α∆Α ΩΦΑΒ4653Ο7-0Ρ5) 

αποφάσεις Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού περί ανάκλησης των ανωτέρω ποσών για 

τον ∆ήµο µας. Μεταφέρεται συνεπώς εκ του αποθεµατικού ποσό 301.536,40€, στον ΚΑ 30.8263 ώστε, 

αφού ψηφιστεί και η πίστωση, να τακτοποιηθεί λογιστικά το θέµα µε την έκδοση των σχετικών ΧΕΠ.  

 

2. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 15.6063.01 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής»  µε ενίσχυση 

εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 3.625,00€ Για τη λήψη µέτρων Προληπτικής Ιατρικής (ιατρικές- 

εργαστηριακές εξετάσεις) για ορισµένη κατηγορία εργαζοµένων στον ∆ήµο, όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του νόµου 2362/1995 άρθρο 83 και της Απόφασης Υπ. Οικονοµικών 35130/739/2010 και της 

ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β/2006), 

3. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.6012 «Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης» µε ενίσχυση εκ του 

αποθεµατικού ποσού ύψους 1.000,00€ ώστε να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεων έως το τέλος 

του έτους 

4. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6012 «Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης» µε ενίσχυση εκ του 

αποθεµατικού ποσού ύψους 2.300,00€ ώστε να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεων έως το τέλος 

του έτους 

5. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης» µε ενίσχυση εκ του 

αποθεµατικού ποσού ύψους 450,00€ ώστε να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεων έως το τέλος 

του έτους 

6. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης» µε ενίσχυση εκ του 

αποθεµατικού ποσού ύψους 400,00€ ώστε να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεων έως το τέλος 

του έτους 

7. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6661.11 «Προµήθεια δοµικών στοιχείων εξωτερικών χώρων» µε ενίσχυση εκ 

του αποθεµατικού ποσού ύψους 10.000,000€ 

8. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30. 7331.02 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

κτιρίων» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 7.000,00€ 

9. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.7331.03 «Εγκαταστάσεις συστήµατος συναγερµού σε δηµοτικά κτίρια» µε 

ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 12.000,00€ 
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∆. Τµήµα 20 του Προϋπολογισµού; 

1.Προτείνονται οι ενισχύσεις υπαρχόντων ΚΑ ως εξής: 

- ο 20.6012  «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας « µε ποσό 2.200,00€ 

 -ο 20.6633 µε «Προµήθεια χηµικού υλικού» µε ποσό 1.111€ 

 

 

 

2.Προτείνεται η δηµιουργία νέου ΚΑ ως εξής: 

 

1. Για την αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΑΧ δηµιουργείται νέος ΚΑ 

20.6022 µε ποσό ύψους 900,00€  

 

2. Για την αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ δηµιουργείται νέος ΚΑ 

20.6042 µε ποσό ύψους 2.100,00€  

 

Αθροιστικά δε το ποσό της αναµόρφωσης που ζητείται για το Τµήµα 20 του προϋπολογισµού ανέρχεται 

σε 6.311,00€, το οποίο ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ Τµήµατος 20 

του προϋπολογισµού, εφόσον  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 το αντίστοιχο τµήµα 20 του 

προϋπολογισµού).  

 

Συνεπώς, για την ανωτέρω ενίσχυση των ΚΑ καθώς και τη δηµιουργία των νέων ΚΑ µε ποσό αθροιστικά 

9.298,00€ προτείνεται η ισόποση µείωση του εξής ΚΑ 20.6641 «Προµήθεια καυσίµων» εφόσον το 

υπόλοιπο επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2016.  

 

 

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  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Α) Εγκρίνει την 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της   
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          υπηρεσίας). 

 

      Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 157/2016 

 

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

 

 

 Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  26 - 04 - 2016 

      

 

Ακριβές Απόσπασµα 

  

 Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Βαλάνος Νικόλαος 


