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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 03-06-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 161/2015 

 
ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού (13η αναµόρφωση).  
 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 03ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου,  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, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Πεχλιβανίδης Νικόλαος. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη. 
 
Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 10ον θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και  έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι  

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 2015, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 353/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου 
• το µε α.π. 1975/2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ΤΥ του ∆ήµου µας  
  
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής αναµορφώσεις του προϋπολογισµού έτους 
2015 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας προσκόµισαν οι υπηρεσίες του ∆ήµου, είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση ΚΑ κατηγορίας 20 (ανταποδοτικά έσοδα και έξοδα) ως εξής: 
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Α. Οι ΚΑ 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου» και ΚΑ 
20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου» να 
ενισχυθούν αντίστοιχα µε 60.000,00€ και 28.000,00€ εφόσον ήδη 16 εργαζόµενοι µε 
οκτάµηνη σύµβαση εργασίας που έχει λήξει την 1η Απριλίου 2015 έχουν κερδίσει δικαστικά 
ασφαλιστικά µέτρα µε αίτηµα να παραµείνουν εργαζόµενοι στον ∆ήµο µας έως την εκδίκαση 
της κυρίας αγωγής τους. Η εν λόγω αίτηση ασφαλιστικών µέτρων δικάστηκε την 22α Μαΐου 
και έγινε δεκτή, δόθηκε δε και προσωρινή διαταγή. 
 
Το ποσό αυτό 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 των δύο ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται η εξής αναµόρφωση: 
α) Ο ΚΑ 20.6041.01 ενισχύεται µε µεταφορά και αντίστοιχη ενίσχυσή του µέσω 
αποθεµατικού: 
1. µε ποσό 40.000,00 από τον ΚΑ 20.6061 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας 
των εργαζοµένων (µελέτη 104/2013) εφόσον η ανωτέρω προµήθεια κατακυρώθηκε µόνον 
ως προς συγκεκριµένα είδη σε ύψος αισθητά χαµηλότερο του εγγεγραµµένου 
2. µε ποσό 5.000,00€ από τον ΚΑ 20.6261 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» 
εφόσον κρίνεται ότι το υπολειπόµενο ποσό είναι επαρκές για το λοιπό χρονικό διάστηµα 
3. µε ποσό 15.000,00€ από τον ΚΑ 20.6322 µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας, έλεγχος ΚΤΕΟ 
κλπ» εφόσον κρίνεται ότι το υπολειπόµενο ποσό είναι επαρκές για το λοιπό χρονικό 
διάστηµα 
 
β) Ο ΚΑ 20.6054.01 ενισχύεται µε µεταφορά και αντίστοιχη ενίσχυσή του µέσω 
αποθεµατικού: 
1. µε ποσό 20.000,00 από τον ΚΑ 20.6063 µε τίτλο «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού» κρίνεται ότι το υπολειπόµενο ποσό είναι επαρκές για το λοιπό χρονικό 
διάστηµα 
2. µε ποσό 8.000,00€ από τον ΚΑ 20.6633 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικού υλικού 
(απολυµαντικά κάδων κλπ) εφόσον έχει ήδη υπογραφεί σύµβαση µε πολύ χαµηλότερο 
ποσό. 
 
Β. Ο ΚΑ 20.7325.01 «Επέκταση δικτύου φωτισµού, νέες συνδέσεις» θα πρέπει να ενισχυθεί 
εφόσον η ∆Ε∆∆ΗΕ µε τα υπ΄αριθµ. 52042 και 52046/8-5-2015 έγγραφά της ζητά από τον 
∆ήµο µας το ποσό των 40.853,91 Χ 2 = 81.707,82€ για να πραγµατοποιήσει τις συνδέσεις 
στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης για το Πολιτιστική Κέντρο Αµπελοκήπων οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 22.  
 
Το ποσό αυτό πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ 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 ∆ΕΝ 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 η εξής αναµόρφωση: 
Ο ΚΑ 20. 7325.01 ενισχύεται µε µεταφορά και αντίστοιχη ενίσχυσή του µέσω αποθεµατικού 
µε ποσό 68.865,00€ από τον ΚΑ 20.6662.04 µε τίτλο «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού- 
συνεχιζόµενο από 2014)» εφόσον είχε ήδη αποπληρωθεί εντός του 2014, µετά την έγκριση 
του προϋπολογισµού έτους 2015. 

 

Γ.  Προτείνεται η δηµιουργία ΚΑ εσόδων: 
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1. 1322.04 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από ΠΚΜ για «συντηρήσεις – µικροκατασκευές 

αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων» µε ποσό ύψους 130.000,00€ (συνηµµένα 

έγγραφα µε α.π. 6641/15-5-2015 και απόφαση 52/2015 µε Α∆Α 6ΡΣΥ7ΛΛ-ΝΨΡ 

Μητροπολιτικής Επιτροπής ΜΕΘ) 

2.1693 µε τίτλο «Έσοδα από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών» µε ποσό 

ύψους 300,00€ , διότι, βάσει της συναφθείσας σύµβασης συνεργασίας µε την «Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ» (µη κερδοσκοπικός Σύλλογος Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού –Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)- Ν. 2939/2001,έχουµε 

λαµβάνειν εκ των συλλεγέντων ποσοτήτων ΑΗΗΕ από τα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας, 

περίπου αυτό το ποσό.  

3.1699.03 µε τίτλο «Λοιπά Έσοδα: είσπραξη ζηµίας από ασφαλιστική εταιρία» µε ποσό 

ύψους 700,00€ , διότι έχουµε ήδη αποστείλει επιστολές για αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών σε 

αντικείµενα του ∆ήµου µας από τροχαία ατυχήµατα και αναµένουµε τα έσοδα. 

Επειδή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αριθµ. 29530/29-7-2014 ΚΥΑ υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονοµικών, οι ανωτέρω ΚΑ ανήκουν στην κατηγορία εκείνη εσόδων όπου 

δεν είναι δυνατή η αύξηση επιµέρους ΚΑ παρά µόνον όταν υπάρχει συνολική αύξηση της 

οµάδας των εσόδων αυτών, µε σκοπό την ισορροπία της οµάδας, εφόσον το συνολικό έσοδο 

που είναι εγγεγραµµένο στην οµάδα δεν έχει αυξηθεί ακόµη, µειώνεται αντιστοίχως ο ΚΑ 

1629.01 µε τίτλο «έσοδα από τεύχη δηµοπράτησης»  ισόποσα, ήτοι µε αθροιστικό ποσό 

1.000,00€ ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία της οµάδας των εσόδων. 

∆. Προτείνεται η  δηµιουργία ΚΑ εξόδων 30.7331.17 µε τίτλο ««Συντηρήσεις 

µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 

72/2014 πρ/σµού 184.500,00€) και µεταφέρεται σε αυτό ποσό ίσο µε τον προϋπολογισµό της 

µελέτης ως εξής: 

1. µε το ποσό των 130.000,00€ εκ της χρηµατοδότησης από την ΠΚΜ, µέσω 

αποθεµατικού,  ως έχει περιγραφεί ανωτέρω στο σηµείο Γ 

2. µε το ποσό των 54.500,00€ από το  αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
(χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ) 
 
Ε. Προτείνεται µεταφορά πιστώσεων από ΚΑ του πρ/σµού προς το αποθεµατικό για 
ενίσχυσή του ως εξής:  
 
1) 596,72€ από τον Κ.Α 30.6661.06 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων οικοδοµικών 

µικροϋλικών για τα συνεργεία συντήρησης» καθώς το ποσό υπολείπεται της 
υπογραφείσας συµβάσεως. To έργο δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται 
από ίδιους πόρους. 

2) 1.452,22€ από τον Κ.Α 30.6693.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης 
σήµανσης», καθώς το ποσό υπολείπεται της υπογραφείσας συµβάσεως. To έργο δεν 
είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους. 

3) 1.500,00€ από τον Κ.Α 30.6662.02 µε τίτλο «Προµήθεια χρωµάτων», καθώς το ποσό 
υπολείπεται της υπογραφείσας συµβάσεως. To έργο δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά 
χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους  

4) 900,00€ από τον Κ.Α 30.6262.09 µε τίτλο «Αναγόµωση, αντικατάσταση και συµπλήρωση 
πυροσβεστήρων» καθώς το ποσό υπολείπεται της υπογραφείσας συµβάσεως. To έργο 
δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους 
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5) 978,00€ από τον Κ.Α 30.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια παγκακίων» καθώς το ποσό 
υπολείπεται της υπογραφείσας συµβάσεως. To έργο δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά 
χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους 

6) 467,00€ από τον Κ.Α 30.7326.03 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση ακάλυπτου χώρου πολιτιστικού 
κέντρου Αµπελοκήπων» καθώς το ποσό υπολείπεται της υπογραφείσας συµβάσεως. To 
έργο δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους 

7) 10.000,00€ από τον Κ.Α 30.7336.03 µε τίτλο «Συντήρηση και αντικατάσταση στεγάστρων 
στις στάσεις λεωφορείων» καθώς το ποσό υπολείπεται αρκεί για την ολοκλήρωση του 
έργου. To έργο δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους 

8) 11.000,00€ από τον Κ.Α 30.7331.02 µε τίτλο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων» εφόσον 
το έργο αυτό θα εκτελεστεί βάσει της ανωτέρω µελέτης 72/2014 και µε τον τίτλο αυτής. 
To έργο δεν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα χρηµατοδοτούνταν από ίδιους πόρους 

9) 17.063,12€ από τον Κ.Α 80.8116 µε τίτλο «ΠΟΕ ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων», 
εφόσον το εγγεγραµµένο ποσό είναι ισόποσα (κατά 17.063,12€) µεγαλύτερο των 
πραγµατικών ΠΟΕ υποχρεώσεων της οµάδας αυτής. 

10) 649,52€ από τον Κ.Α 80.8117 µε τίτλο «ΠΟΕ Λοιπά έξοδα», εφόσον το εγγεγραµµένο 
ποσό είναι ισόποσα (κατά 649,52€) µεγαλύτερο των πραγµατικών ΠΟΕ υποχρεώσεων 
της οµάδας αυτής. 

11) 9.673,03€ από τον Κ.Α 80.8121 µε τίτλο «ΠΟΕ Προµήθειες παγίων», εφόσον το 
εγγεγραµµένο ποσό είναι ισόποσα (κατά 9.673,03€) µεγαλύτερο των πραγµατικών ΠΟΕ 
υποχρεώσεων της οµάδας αυτής. 

12) 16.938,51€ από τον Κ.Α 80.8122 µε τίτλο «ΠΟΕ ∆απάνες Έργων» εφόσον το 
εγγεγραµµένο ποσό είναι ισόποσα (κατά 16.938,51€) µεγαλύτερο των πραγµατικών ΠΟΕ 
υποχρεώσεων της οµάδας αυτής. 

 
 

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 

                                                                          Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει προεκτεθείσα 13η αναµόρφωση προϋπολογισµού (ως η αναλυτική εισήγηση της 
υπηρεσίας).  
                                                                                                
Β).Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 161/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 09 - 06 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Αντιπρόεδρος     
  
 

 
   Ε. Κουκουλιώτης                                       Γεώργιος Κυριλλίδης 
 


