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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  23 - 5 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 170/ 2011 
 
ΘΕΜΑ: Αναµορφώσεις προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Μαϊου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6275/19-5-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Ακτσελής Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Κατσαρός 
Ιωάννης. 
 
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.  

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κ. 
Καζαντζίδης έθεσε υπ’ όψιν των µελών κατάσταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε την οποία 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού για τους παρακάτω λόγους κατά 
περίπτωση: 

1.Από τον Κ.Α 30732317 των εξόδων µεταφέρεται ποσό 175.382,69€ στο αποθεµατικό για 
ενίσχυση του διότι τα τιµολογηθέντα στο 2010 ποσά για τον λογαριασµό του έργου: 
‘’Ανάπλαση οδού Μεγ.Αλεξάνδρου ∆.Αµπελοκήπων ‘’(Μελέτη 42/2008)Α.Α.Ε283, ήδη 
αποπληρώθηκαν εντός του 2011 και βάρυναν την πίστωση του Κ.Α. 8122 των εξόδων 
(οφειλές παρελθόντων ετών),συνεπώς η εναποµείνασα πίστωση των 268.954,72€ είναι 
επαρκής για τις µελλοντικές δαπάνες του ανωτέρω έργου. 

2.Από τον Κ.Α. 30.7323.16 των εξόδων µεταφέρεται ποσό 60.440,72€ στο Αποθεµατικό για 
ενίσχυσή του, διότι τα τιµολογηµένα στο 2010 οφειλόµενα ποσά για τον λογαριασµό του 
έργου:¨ Ανάπλαση της οδού Γ. Γεννηµατά ¨( Μελέτη 41/2008),ήδη αποπληρώθηκαν εντός 
του 2011 και η πίστωση βάρυνε τον Κ.Α. 8122 των εξόδων (οφειλές παρελθόντων ετών).Η 
εναποµείνουσα πίστωση των 10.364,92€ κρίνεται επαρκής για µελλοντικές δαπάνες του 
ανωτέρω έργου. 
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3.Από τον Κ.Α. 30.7321.01 των εξόδων µεταφέρεται ποσό 60.710,00€ στο Αποθεµατικό για 
ενίσχυση του, διότι τα τιµολογιθέντα στο 2010 οφειλόµενα ποσά για τον λογαριασµό του 
έργου: ’’Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας’’ (Μελέτη 32/2006),ήδη 
αποπληρώθηκαν εντός του 2011 και η πίστωση βάρυνε τον Κ.Α. 8122 των εξόδων (οφειλές 
παρελθόντων ετών),συνεπώς η εναποµείνουσα πίστωση των 215.250,43€ κρίνεται επαρκής 
για µελλοντικές δαπάνες του ανωτέρω έργου. 

4.∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 30.7425.02. Μεταφέρεται από το Αποθεµατικό, ποσό 14.999,95€ για 
ενίσχυση στον ανωτέρω Κ.Α. για το έργο :’’Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση 
ενεργειακών δεδοµένων για τη συµµετοχή του ∆ήµου Μενεµένης στο πρόγραµµα 
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’ Μελέτη 46/2009 ∆.Μενεµένης’’ 

5.∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 30.7425.02. Μεταφέρεται από το Αποθεµατικό, ποσό 14.999,95€ για 
ενίσχυση στον ανωτέρω Κ.Α. για το έργο :’’Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση 
ενεργειακών δεδοµένων για τη συµµετοχή του ∆ήµου Μενεµένης στο πρόγραµµα 
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’ Μελέτη 45/2009 ∆.Μενεµένης’’ 

6.∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 30.6265.03.Μετφέρεται από το Αποθεµατικό ,ποσό 504,19€ για 
ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. για το έργο ‘’Συντήρηση κεντρικού συστήµατος κλιµατισµού  

Πολιτιστικού Κέντρου ‘’ Μελέτη 72/09 ∆.Μενεµένης. 

7.∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 30.62.62.03.Μεταφέρεται από το Αποθεµατικό,ποσό 46.740€ για 
ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. για την 3η πιστοποίηση του έργου ΄΄Μελέτη ολοκληρωµένης 
τεχνικής και κοινωνικής παρέµβασης Συν/µου ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης-Ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων Συν/µου ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης. 

(Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο Συν/µό ∆ενδροποτάµου.) 

8.∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 30.7413.13.Μεταφέρεται από το Αποθεµατικό,ποσό 2998,80€ στον 
νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 30.7413.13 για ενίσχυση του για τις δαπάνες της ‘’Μελέτης 
οριοθέτησης των δρόµων που περικλείουν τα Ο.Τ: Γ186,Γ187,Γ188,Γ189,Γ238,Γ237 και 
Γ236 στο Συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου ∆.Μενεµένης. 

9.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται ποσό 40.000€ στον Κ.Α. 10.6212 των εξόδων για 
ενίσχυσή του για δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου ,διότι η αρχική εγγεγραµµένη 
πίστωση των 40.000€ κρίθηκε ανεπαρκής. 

10.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται ποσό 30.000€ στον Κ.Α. 15.6212 των εξόδων για 
ενίσχυσή του για δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου ,διότι η αρχική εγγεγραµµένη 
πίστωση των 30.000€ κρίθηκε ανεπαρκής. 

11.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται ποσό 42.000€ στον Κ.Α. των εξόδων 00.6162 για 
ενίσχυσή του ,διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 50.000€ κρίνεται ανεπαρκής για το έργο 
της ‘’ Φύλαξης στρατοπέδου Μ.Αλεξάνδρου’’ προϋπολογισµού 73.800 €.Ήδη από το ποσό 
των 50.000 € έχει διατεθεί το ποσό των 18.007,72€ για φύλαξη κατά το χρονικό διάστηµα 
από 1/12/2010 εως 30/05/2011.Η παρούσα πίστωση αφορά το χρονικό διάστηµα 1/07/2011 
µέχρι 30/06/2012. 

 
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 την προτεινόµενη από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου τροποποίηση του 
προϋπολογισµού, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ανωτέρω αναλυτική προεκτεθείσα εισήγηση.    
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 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 170/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  24 - 5 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                                                                                   
 


