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Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 04 -08 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 207/2014 
 

ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014 (24η αναµόρφωση) 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 04ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 10900/31-7-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 32 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή,  
Μεζίκης Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς 
Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος 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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης.  

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι οι 
αναµορφώσεις του προϋπολογισµού πραγµατοποιούνται µετά από ενδελεχή µελέτη των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, στα πλαίσια της οµαλής λειτουργίας τους, και, εκ της φύσεώς τους, 
αφορούν γεγονότα απρόβλεπτα, επείγοντα και µη επιδεκτικά αναβολής, πολλώ δε µάλλον έως 
την ανάληψη των καθηκόντων των νέων διοικητικών Αρχών, έως την 1η Σεπτεµβρίου 2014. Για 
τον λόγο αυτόν και εισάγεται το παρόν θέµα προς συζήτηση πριν την ηµεροµηνία αυτή, µε σκοπό 
την εύρυθµη συνέχεια και λειτουργία του ∆ήµου µας. 

 
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 2014, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 404/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• την ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες δεν 

έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του δήµου    
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• την ανάγκη ενίσχυσης του αποθεµατικού µε ποσά, τα οποία δεν θα καταβληθούν εντός 
του τρέχοντος οικονοµικού έτους είτε λόγω ολοκλήρωσης των έργων µε πιστώσεις 
λιγότερες από τις προβλεπόµενες, είτε λόγω µαταίωσης των έργων συνολικά 
 

Α. Προτείνεται η ακόλουθη µεταφορά πιστώσεων προς το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού προς ενίσχυσή του από του κάτωθι Κωδικούς Αριθµούς: 
  
1) από τον ΚΑ 15.6471.03  µε τίτλο «έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων» να µεταφερθεί ποσό 

ύψους 4.00,00€ στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του διότι δε θα χρησιµοποιηθεί έως το 
τέλος του οικονοµικού έτους. Συνεπώς, είναι ορθό, στα πλαίσια της λογιστικής 
τακτοποίησης του προϋπολογισµού, το ποσό των 4.000,00€ να εισαχθεί στο 
αποθεµατικό προς ενίσχυσή του. 

2) από τον ΚΑ 30.6662.02 µε τίτλο «προµήθεια χρωµάτων» να µεταφερθεί ποσό ύψους 
3.052,55€ στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του διότι έχει ήδη συναφθεί η σχετική 
σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του προϋπολογισθέντος. Συνεπώς, είναι ορθό, 
στα πλαίσια της λογιστικής τακτοποίησης του προϋπολογισµού, το ποσό των 3.052,55€ 
να εισαχθεί στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του 

 
B) Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο 
του προϋπολογισµού 
στους κάτωθι Κωδικούς Αριθµούς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
δεν έχουν προβλεφθεί: 

1. Μεταφορά ποσού ύψους 63.200,48€ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 15.6481.05 µε 
τίτλο «σίτιση µαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015» διότι: 

Με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) η αρµοδιότητα αυτή, η 
οποία είχε δοθεί στις τις Περιφέρειες την 26η Οκτωβρίου 2012 µε το άρθρο 8 του Ν. 
4089/12 (ΦΕΚ206Α), επανήλθε στους ∆ήµους. ∆εν είχε όµως προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό του έτους 2014 του ∆ήµου µας, ο οποίος καταρτίστηκε και ψηφίστηκε πριν 
την επάνοδο της αρµοδιότητας στους ∆ήµους. Συνεπώς, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό, 
εφόσον τα σχολεία ξεκινούν στις 11-09-2014, έως εκείνη την ηµεροµηνία να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού, (η οποία έχει συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες που θα πρέπει να τηρηθούν) ώστε να γίνει νοµοτύπως η σύµβαση µε 
ηµεροµηνία έναρξης την 12/09/2014.  Θέτουµε επίσης, ύπ όψη σας το µε αριθµό πρωτ. Φ 
20.3/680/17-07-14 έγγραφο από τον διευθυντή του καλλιτεχνικού σχολείου  του ∆ήµου µας 
αναφορικά µε το αριθµό των παιδιών για το σχολικό έτος 2014-2015, ο οποίος, παρ΄ όλες τις 
εγκλήσεις µας, δεν ήταν σε θέση να απαντήσει νωρίτερα διότι έπρεπε να περιµένει τη λήξη 
της προθεσµίας µετεγγραφών και εγγραφών των µαθητών, ώστε να είναι απόλυτα σίγουρος 
για τον αριθµό των σιτιζοµένων µαθητών του σχολείου του,  και να είναι δυνατή, κατά 
συνέπεια, η σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 
µας. 

  
2. Μεταφορά ποσού ύψους 1.500,00€ στον Κ.Α. 00.6126 µε τίτλο «εργοδοτικές εισφορές 

επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς», διότι  κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους 2014 δεν υπήρχε νοµοθετική υποχρέωση 
των ∆ήµων να καταβάλουν τις εργοδοτικές εισφορές των ∆ηµάρχων. Όµως αυτό 
άλλαξε µε τον ν. 4255/2014 άρθρο 25. Για τον λόγο αυτόν το υπολειπόµενο ποσό που 
βρίσκεται εγγεγραµµένο αυτή τη στιγµή σε αυτόν είναι πολύ µικρό (231,01€) και δεν 
επαρκεί για την πληρωµή του µηνός Αυγούστου και Σεπτεµβρίου, εφόσον και για την 
πληρωµή του µηνός Σεπτεµβρίου (10 Σεπτεµβρίου κατά νόµο), το σχετικό αρχείο θα 
πρέπει να «ανεβεί» στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών 
αρκετές ηµέρες πριν. Με την µεταφορά του προτεινόµενου ποσού των 1.000,00€ 
καλύπτουµε την εξαιρετική και επείγουσα ανάγκη των δύο αυτών µηνών και µετά την 
1η Σεπτεµβρίου, θα προβούµε σε νέα αναµόρφωση για να καλυφθούν οι ανάγκες που 
θα προκύψουν έως το τέλος του οικονοµικού έτους. 

 
Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 
εσόδων του δήµου. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 140 παργ. 4 του 
Ν.3463/2006 

                                                                      
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                 Κατά πλειοψηφία  
     
 
Με ψήφους, 27 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή,  Μεζίκης 
Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, κατά 1 (ως προς το Β΄ 
σκέλος -Βούζας Ηλίας) και Λευκό η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου 
Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος) 

 

Α) Εγκρίνει τις ανωτέρω προτεινόµενες µεταφορές πιστώσεων προς το αποθεµατικό κεφάλαιο 
του προϋπολογισµού προς ενίσχυσή του από τους αναφερόµενους στην εισήγηση 
Κωδικούς Αριθµούς και από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού στους 
σχετικούς Κωδικούς Αριθµούς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν 
έχουν προβλεφθεί (σύµφωνα µε τη αιτιολόγηση και τα προεκτεθέντα στην αναλυτική εισήγηση της 
υπηρεσίας).  

 
       
    Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 207/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  04 - 08 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
   
Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


