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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 10-07-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 174 / 2019       

 
Θέµα:
 

 12η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 12849/05-07-2019 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 τριάντα (30) και απόντες τρείς (03) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 9  
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10  
11 Αποστολίδου Μαρία 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Σουσλόγλου Νικόλαος 14  
15 Κωνσταντίνου Κυριάκος 15  
16 Γυµνόπουλος Κοσµάς 16  
17 Εµεινίδης Αναστάσιος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Αθανασιάδης Ιωάννης 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Λαΐνάκου Αφροδίτη 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Μαυρίδου Αναστασία 24  
25 Καζαντζίδης Γεώργιος 25  
26 Αβραµίδης Μωυσής 26  
27 Γκαλέτσης Αθανάσιος 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε αντί της ειδικής γραµµατέως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η κ. Φουρκιώτη Μαρία. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
έκτακτου θέµατος, µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του. 
Το παρόν θέµα εξαιρείται της απαγορεύσεως λήψης αποφάσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εφόσον,  
σύµφωνα µε το άρθρο 65 του νόµου 3852/2010 «Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και 
µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για 
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 
καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.»   
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. 
Αποστολίδου Μαρία έθεσε υπ’ όψιν των µελών την υπ’ αριθ. 137/2019 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
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 έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 325/2018 απόφαση ∆Σ  
 
 
Α. Ενίσχυση του αποθεµατικού.  
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεµατικού ως εξής: 

1. από τον ΚΑ 30.7135.05 «Προµήθεια ενηµερωτικών πινακίδων εσωτερικών & εξωτερικών 
χώρων» µε ποσό ύψους 5.000,00€ 

2. από τον ΚΑ 30.6117.03 «Πιστοποίηση ηλεκτρικών πινάκων» µε ποσό ύψους 3.000,00€ 
3. από τον ΚΑ 30.7134.04 «Προµήθεια εξοπλισµού για επέκταση δικτύου Η/Υ µε ασύρµατη ζεύξη 

µεταξύ των κτιρίων τεχνικής υπηρεσίας και αµαξοστασίου» µε ποσό 1.000,00€ 
4. από τον ΚΑ 35.7332.10 «Συντήρηση πάρκων και διαµόρφωση νέων χώρων πρασίνου» µε 

ποσό 4.620,40€ 
 
Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ 35.7332.07 «Αποξήλωση πρεµνών και φύτευση νέων δένδρων» µε ποσό 12.000,00€ ώστε 
να είναι εφικτή η υλοποίηση του έργου, µε δέσµευση του υπολοίπου ποσού το επόµενο έτος.  

 
Γ. Αναµόρφωση ΚΑ εξόδων ΣΑΤΑ.  
Προτείνεται η ενίσχυση µε ποσό ύψους 4.700,00€  του ΚΑ εξόδων 30.6233.01 «Ενοικιάσεις 
χωµατουργικών µηχανηµάτων». Επειδή ο ανωτέρω ΚΑ χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, και η 
ενίσχυσή του θα πρέπει να προέρχεται από αντίστοιχο ΚΑ εξόδων µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. 
Προτείνεται δε η ενίσχυσή του µέσω αποθεµατικού από τον ΚΑ εξόδων 30.7131.02 «Προµήθεια 
µηχανηµάτων και εργαλείων για εξοπλισµό συνεργείων συντήρησης» µε ποσό 4.700,00€ 
 
∆. ∆ηµιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρoϋπολογισµό 2019 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
 

1. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 65762/21-6-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης (Α∆Α ΩΧΤΓ465ΧΙ8-ΣΧ4) εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
στη ΣΑΕ 055 το έργο «Ανάπλαση Ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού Αγίου 
Νεκταρίου ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί 
το εγκριθέν ποσό 4.210.521,34€ στον προϋπολογισµό του έτους 2019, προτείνεται η 
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δηµιουργία του νέου ισόποσου ΚΑ εσόδων 1322.12 µε τίτλο {Χρηµατοδότηση του έργου 
«Ανάπλαση Ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης» ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π∆Ε} και του αντίστοιχου 
ισόποσου ΚΑ εξόδων 64.7322.02 µε τίτλο «Ανάπλαση Ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων 
συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΟΙΚ. & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π∆Ε»  

 
2. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 51164/3-7-2019  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

(Α∆Α ΨΗΜΕ465ΧΘ7-ΝΤΖ) εντάχθηκε η Πράξη «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο 
∆ηµοτικό Στάδιο «Κων.Καραµανλής» του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» στο 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε δικαιούχο τον ∆ήµο µας.  Για να εισαχθεί το εγκριθέν ποσό 
600.000,00€  στον προϋπολογισµό του έτους 2019, προτείνεται η δηµιουργία του νέου 
ισόποσου ΚΑ εσόδων 1322.13 µε τίτλο {Χρηµατοδότηση  από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο «Κων.Καραµανλής» 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» και του αντίστοιχου ισόποσου ΚΑ εξόδων 
64.7326.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο 
«Κων.Καραµανλής» του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης». Επειδή στην ανωτέρω 
Απόφαση υπουργού ΕΣ, για την υλοποίηση του έργου απαιτείται και ίδια συµµετοχή του 
∆ήµου ύψους 10.812,84, προτείνεται  το ποσό αυτό να εισαχθεί µε δέσµευση το 2020.  

 
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, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών, την υπ’ αριθ. 137/2019 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
 
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                          Με ψήφους 26 Υπέρ – 4 Λευκά  
 
Α) Εγκρίνει την 12η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα 
αναλυτική εισήγηση της  υπηρεσίας). 
  
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 
 
-Οι ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου,  Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη, 
Αθανασιάδης Ιωάννης ψηφίζουν λευκό.  
 

  Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 174 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  11 - 07 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
Αντ’ αυτού Φουρκιώτη Μαρία                                                       Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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