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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  16-09-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 223 / 2019  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      

Θέµα: Έγκριση αλλαγής χρηµατοδότησης δαπάνης από ιδίους πόρους σε ΣΑΤΑ.   

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Σεπτεµβρίου, του 
έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 17300/12-09-2019 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 οι τριανταένα (31) και απόντες δύο (2). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Νοτάκης Ιωάννης 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Αποστολίδου Μαρία 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Σουσλόγλου Νικόλαος 12  
13 Κωνσταντίνου Κυριάκος 13  
14 Γυµνόπουλος Κοσµάς 14  
15 Καζαντζίδης Γεώργιος 15  
16 Αβραµίδης Μωυσής 16  
17 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 17  
18 Ζυγανιτίδης Απόστολος 18  
19 Κουσίδης Γεώργιος 19  
20 Παπαδήµας Αναστάσιος 20  
21 Σεµερτζίδου Αγγελική 21  
22 Φουκίδης Απόστολος 22  
23 Κυριλλίδης Γεώργιος 23  
24 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Όλγα 26  
27 Μύθυµη Ελένη 27  
28 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31 Καρασαρλίδου Σοφία 31  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν απών 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) εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη 
συζήτησή τους ως έκτακτο. 
 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κος Καζαντζίδης Γεώργιος, ζήτησε να αποσυρθεί το 20ο  
τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και το σώµα το αποδέχτηκε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης 
Γεώργιος  έθεσε υπ’ όψιν 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 έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 325/2018 

απόφαση ∆Σ  
 
προτείνονται τα κάτωθι: 
 
Από τον  ΚΑ εξόδων  30.7336.11 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθµών και 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» έως το τέλος του παρόντος οικονοµικού έτους περισσεύει ποσό 
ύψους 7.000, 00€ εφόσον, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπολειπόµενο 
ποσό επαρκεί.  
 
Οµοίως και στον ΚΑ εξόδων 30.6662.06 «Προµήθεια υλικών - ανταλλακτικών για συντηρήσεις 
εγκαταστάσεων  
θέρµανσης  δηµοτικών χώρων», περισσεύει ποσό ύψους 15.000,00€ εφόσον, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπολειπόµενο ποσό επαρκεί.  
 
Ως προς δε τον  ΚΑ 30.7413.03  « Γεωτεχνική µελέτη για την ανέγερση του 5ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου  
Αµπελοκήπων «, το έργο έχει τελειώσει και υπολείπεται ποσό ύψους 1. 961,76€. 
 
Επειδή όµως οι ανωτέρω τρεις ΚΑ αφορούν στο ετήσιο έσοδο ΣΑΤΑ, τα ποσά αυτά δεν µπορούν 
να ενισχύσουν το αποθεµατικό.  Για να συνεχίσει ο προϋπολογισµός έτους 2019 να έχει 
ισοσκελισµένο το ετήσιο έσοδο της ΣΑΤΑ µε αντίστοιχους ΚΑ εξόδων, προτείνεται, ο ΚΑ εξόδων, 
30.7332.01 «Συντηρήσεις και έλεγχος παιδικών χαρών» που σήµερα χρηµατοδοτείται από ίδιους 
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πόρους, να µετατραπεί  από χρηµατοδότηση ιδίων πόρων σε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, συνολικού 
ύψους  23.961,76 €, ήτοι αθροιστικώς στο ύψος των ανωτέρω υπολειπόµενων ποσών.  
 
{(Νοµίµως χρηµατοδοτείται από πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δραστηριότητες, αφού 
αυτά θα αναλωθούν για τη συντήρηση ηµιµόνιµων εγκαταστάσεων και µε σκοπό τη βελτίωση της 
αισθητικής των κοινόχρηστων  χώρων  του  ∆ήµου  και  την  τουριστική  ανάπτυξη αυτού.  
(Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 22/2016)} 
                                           
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών, 
 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την αλλαγή χρηµατοδότησης δαπάνης από ιδίους πόρους σε ΣΑΤΑ ως εξής:  
Ο ΚΑ εξόδων, 30.7332.01 «Συντηρήσεις και έλεγχος παιδικών χαρών» που σήµερα 
χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους, µετατρέπεται  από χρηµατοδότηση ιδίων πόρων σε 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, συνολικού ύψους  23.961,76 €, ήτοι αθροιστικώς στο ύψος των ανωτέρω 
υπολειπόµενων ποσών.  
 
{(Νοµίµως χρηµατοδοτείται από πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δραστηριότητες, αφού 
αυτά θα αναλωθούν για τη συντήρηση ηµιµόνιµων εγκαταστάσεων και µε σκοπό τη βελτίωση της 
αισθητικής των κοινόχρηστων  χώρων  του  ∆ήµου  και  την  τουριστική  ανάπτυξη αυτού.  
(Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 22/2016)} 

 
 Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 223 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
  
                                                            Αµπελόκηποι  17 - 09 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 


