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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 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  15 – 9 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 241/2014 
 
ΘΕΜΑ:  Αναµορφώσεις προϋπολογισµού έτους 2014.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15ην του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12593/11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του 
πλειοψηφήσαντος Συµβούλου,  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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Γρούγιος Ηλίας, Ράπτου Ολγα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο προεδρεύων Σύµβουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 18ον 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 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 καθώς και την ενίσχυση 
υπαρχόντων Κωδικών που στην πορεία αναδείχθηκαν ανεπαρκείς  

• την ανάγκη ενίσχυσης του αποθεµατικού  

Α) Προτείνεται η ακόλουθη µεταφορά πιστώσεων προς το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού προς ενίσχυσή του από τον κάτωθι ΚΑ: 

1. από τον ΚΑ 30.7341.12 µε τίτλο «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆. 
Αµπελοκήπων» να µεταφερθεί ποσό ύψους 1.485.957,98€ στο αποθεµατικό προς 
ενίσχυσή του, διότι το έργο αυτό ήταν διπλοεγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό ως 
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έξοδο. Ενεγράφη στον ΚΑ 30.7341.12 καθώς και στον ΚΑ 30.7321.04, από όπου και 
κινήθηκε καθ όλη τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ήτοι όλα τα Χρηµατικά 
Εντάλµατα Πληρωµής βάρυναν τον ΚΑ 30.7321.04. Ο ΚΑ 30.7341.12 δεν κινήθηκε 
ουδόλως, εφόσον ήταν εγγραφή από παραδροµή. 

Β) Προτείνεται η δηµιουργία ΚΑ εσόδων ως εξής:  

1. ∆ηµιουργία του ΚΑ εσόδων 1322.02 ύψους 250.000,00€ για το έργο ««Συντήρηση 
οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» εφόσον υπάρχει υπογεγραµµένη 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου µας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
από την οποία, µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου Μεταφορών και ∆ικτύων (απόφαση 
Υπουργού αριθµ. 785/2014), θα χρηµατοδοτηθεί το σύνολο του έργου.  

2. ∆ηµιουργία του ΚΑ εσόδων 1328.21 ύψους 4.883,10€ για το έργο ««Ενίσχυση ης 
διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης για 
την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων (µελέτη 115/2013)». Το έσοδο θα 
προέλθει από το ΕΣΠΑ. 

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

1. Μεταφορά ποσού ύψους 30.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 10.6274.03 για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «δαπάνες καθαριότητας εσωτερικών δηµοτικών 
χώρων περιόδου 2014-2015»  

2. Μεταφορά ποσού ύψους 60.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7424.01 µε 
τίτλο «Αποζηµίωση θιγοµένων από ρυµοτοµία». 

3. Μεταφορά ποσού ύψους 15.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ00.6736.01 µε τίτλο 
«Ετήσια εισφορά του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης στο ∆ίκτυο Άλφα βάσει 
προγραµµατικής σύµβασης» 

4. Μεταφορά ποσού ύψους 24.600,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.17 µε 
τίτλο «Εργασίες µονώσεων σε κτίρια του ∆ήµου (∆ηµαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία, κτίριο 
οδού Φαίδωνος- Βόσπορος) 

5. Μεταφορά ποσού ύψους 12.633€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.18 µε τίτλο 
«∆ιαµόρφωση πεζόδροµου πλησίον 11ου δηµοτικού σχολείου Αµπελοκήπων» (µελέτη 
68/2014)  

6. Μεταφορά ποσού ύψους 24.600,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7335.03 µε 
τίτλο «Αποκατάσταση ηλεκτρικού ∆ικτύου ∆ιανοµής στο ∆ηµοτικό Στάδιο Μενεµένης 

7. Μεταφορά ποσού ύψους 250.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7333.01 µε 
τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης»  

8. Μεταφορά ποσού ύψους 10.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 15.7135.02 µε 
τίτλο «Προµήθεια δαπέδων για τα γυµναστήρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης» 

9. Μεταφορά ποσού ύψους 4.883,10€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7341.15 µε τίτλο 
«Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
(µελέτη 115/2013) 

10. Μεταφορά ποσού ύψους 4.500,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7133.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων διαιρούµενου τύπου (split unit)» 

11. Μεταφορά ποσού ύψους 4.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6673.03 µε τίτλο 
«Προµήθεια κουρτινόξυλων και κρεµαστρών» 

12. Μεταφορά ποσού ύψους 10.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.6661.06 µε 
τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για το σιδηρουργείο (µελέτη 2014)» 

13. Μεταφορά ποσού ύψους 24.600,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.19 µε 
τίτλο «συντήρηση µόνωσης στο ∆ηµοτικό Στάδιο «Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 

14. Μεταφορά ποσού ύψους 24.600,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.20 µε 
τίτλο «αντικατάσταση ξύλινων καθισµάτων των κερκίδων στο γήπεδο 
«ΑΣΤΡΕΙΝΙ∆ΗΣ» 
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15. Μεταφορά ποσού ύψους 9.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7331.21 µε τίτλο 
«σιδηροκατασκευές για ανάγκες σχολείων και νηπιαγωγείων» 

16. Μεταφορά ποσού ύψους 10.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 30.7336.15 µε 
τίτλο «συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου (µελέτη 70/2014)» 

∆) Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό 
κεφάλαιο του προϋπολογισµού στους κάτωθι Κωδικούς Αριθµούς, για την 
αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προβλεφθεί αλλά οι πιστώσεις αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης 

1. Μεταφορά ποσού ύψους 6.600,00€ στον υπάρχοντα Κ.Α. 30.6662.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια σιδήρων σε διάφορες µορφές» προς ενίσχυσή του  

2. Μεταφορά ποσού ύψους 1.000,00€ στον υπάρχοντα Κ.Α. 30.6661.10 µε τίτλο 
«Προµήθεια κλειδαριών, λουκετών, κλειδιών κα» προς ενίσχυσή του  

3. Μεταφορά ποσού ύψους 5.621,10€ στον ΚΑ 30.626205 µε τίτλο ««συντηρήσεις 
λεβήτων και καυστήρων λεβητοστασίων δηµοτικών χώρων» προς ενίσχυσή του  

4. Μεταφορά ποσού ύψους 2.500,00€ στον υπάρχοντα Κ.Α. 00.6451.02 µε τίτλο 
«Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα», προς ενίσχυσή του  

5. Μεταφορά ποσού ύψους 4.024,90€ στον ΚΑ 30.7331.22 µε τίτλο «ολοκλήρωση 
εργασιών και περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του Βρεφονηπιακού σταθµού της οδού 
Καζαντζάκη» (αριθµ.µελ. 41/2013) διότι, κατά την εγγραφή του στον προϋπολογισµό 
έτους 2013 δεν είχε υπολογιστεί ορθά το υπολειπόµενο ποσό της µελέτης  

6. Μεταφορά ποσού ύψους 17.138,00€ στον υπάρχοντα Κ.Α. 30.7326.03 µε τίτλο 
«∆ιαµόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων» προς 
ενίσχυσή του  

7. Μεταφορά ποσού ύψους 2.212,41€ στον υπάρχοντα Κ.Α. 00.6721.02 µε τίτλο 
«Εισφορά υπέρ Συνδέσµου ∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης» προς ενίσχυσή του  

8. Μεταφορά ποσού ύψους 3.500,00€ στον ΚΑ 15.6735.01 µε τίτλο «επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» προς ενίσχυσή του 

9. Μεταφορά ποσού ύψους 32.000,00€ στον ΚΑ 80.8115 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα» 
προς ενίσχυσή του 

10. Μεταφορά ποσού ύψους 1.000,00€ στον ΚΑ 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση 
προκηρύξεων» προς ενίσχυσή του  

11. Μεταφορά ποσού ύψους 5.500,00€ στον ΚΑ 00.6053 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων» διότι το εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί για τις ανάγκες 
του έτους 2014 

12. Μεταφορά ποσού ύψους 5.000,00€ στον ΚΑ 00.6126 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
επί των εξόδων παράστασης και λοιπών παροχών σε αιρετούς» διότι το 
εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2014 

13. Μεταφορά ποσού ύψους 10.000,00€ στον ΚΑ 10.6051 µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» διότι το εγγεγραµµένο ποσό 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2014 

14. Μεταφορά ποσού ύψους 352.000,00€ στον ΚΑ 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» διότι το 
εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2014 (τρεις τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις συνολικού ύψους 2.000.000,00€ και τρεις τελεσίδικες διαταγές 
πληρωµής) 

15. Μεταφορά ποσού ύψους 5.000,00€ στον ΚΑ 30.6673.05 µε τίτλο «προµήθεια 
ανταλλακτικών και οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων» προς 
ενίσχυσή του  

16. Μεταφορά ποσού ύψους 3.000,00€ στον ΚΑ 30.6264.01 µε τίτλο «Επισκευή 
προβληµατικών κλιµατιστικών µονάδων διαιρούµενου τύπου (split unit) και fan coil» 

Eπιπλέον 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, την κατάσταση της υπηρεσίας 
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                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Οµόφωνα 
            
Α). Εγκρίνει την προτεινόµενη από την υπηρεσία αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την 
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση). 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 241/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 9 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


