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Αριθµός Απόφασης :248/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: 20η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Αυγούστου  έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10369/18-08-2016 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 είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Μανωλόπουλος Βασίλης 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Λαδάς Παράσχος 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7  
8 Καρράς Ευστράτιος 8  
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9  

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Κατζικάς Γεώργιος 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 18  
19 Λαϊνάκου Αφροδίτη 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Ευάγγελος 23  
24 Ράπτου Ολγα 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 

 
 



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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπόψη 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 Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 

αριθ. 358/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών 
 
Α. Ενίσχυση αποθεµατικού 
1. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 15.019,13€ εκ του ΚΑ 00.6495.02 «Αδέσποτα ζώα- συνεχιζόµενο» 
εφόσον οι πληρωµές έχουν ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει υπόλοιπο προς τιµολόγηση.   
2. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 2.000,00€ εκ του ΚΑ 00.6525 «Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» 
εφόσον το υπολειπόµενο ποσό επαρκεί έως το τέλος του έτους.  
3. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 11.000,00€ εκ του ΚΑ 15.6733 «Χρηµατικά βοηθήµατα σε 
απόρους». 
4. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 25,00€ εκ του ΚΑ 30.6262.02 «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης» εφόσον ενεγράφη σε αυτόν από παραδροµή 
5. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 942,80€ εκ του ΚΑ 30.6262.07 «Επισκευές και συντηρήσεις 
αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και άρδευσης του ∆ήµου» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το 
ποσό αυτό υπολείπεται του εγγεγραµµένου 
6. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 2.106,37€ εκ του ΚΑ 30.6661.07 «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου- 
συνεχιζόµενο» εφόσον οι πληρωµές έχουν ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει υπόλοιπο προς τιµολόγηση.   
7. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 2.057,11€ εκ του ΚΑ 35.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του εγγεγραµµένου 
8. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 8.600,00€ εκ του ΚΑ 35.6643 «Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης» 
εφόσον η προµήθεια αυτή δε θα υλοποιηθεί για το τρέχον οικονοµικό έτος.  
9. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 2.078,75€ εκ του ΚΑ 35.6644 «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές 
ανάγκες» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του εγγεγραµµένου 
10. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 1.595,00€ εκ του ΚΑ 15.6472.01 «Προµήθεια αθλητικών ρούχων 
για τα τµήµατα αθλητισµού» εφόσον έχει συνταχθεί η Τεχνική Έκθεση και το ποσό αυτό υπολείπεται του 
εγγεγραµµένου 
 
Β.  ∆ηµιουργία νέων ΚΑ: 
 
1. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 15.6266.01 µε τίτλο «Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού- µετάπτωση δεδοµένων 
και εκπαίδευση προσωπικού στις εφαρµογές προνοιακών επιδοµάτων» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 
ποσού ύψους 11.000,00€ (σύµφωνα µε το συνηµµένο έγγραφο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας-
Παιδείας-Αθλητισµού-Πολιτισµού), εφόσον από την 1/11/2016 ο ∆ήµος µας θα αναλάβει τη διαχείριση των 
προνοιακών επιδοµάτων για τους κατοίκους του, η οποία έως τότε υλοποιείται από τον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης. 
 



2. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 10.6151.02 µε τίτλο «∆ικαιώµατα ΕΛΤΑ από τη διαδικασία είσπραξης των 
προστίµων ΚΟΚ και λοιπών εσόδων υπέρ του ∆ήµου» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 
2.000,00€. 
 
3. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6061.02. µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΡΑΝΩΝ  
∆ΙΚΥΚΛΩΝ»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 2.500,00€, εφόσον ο ∆ήµος έχει στην 
κυριότητά του δίκυκλα για τις ανάγκες των υπηρεσιών, και 24 υπάλληλοι έχουν τις κατάλληλες άδειες και 
τα κυκλοφορούν για υπηρεσιακούς λόγους.  
 
4. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6061.01 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας για τους 
εργαζοµένους»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 11.474,10€, εφόσον έχεις συναχθεί η 
σχετική µελέτη για την προµήθεια των ειδών αυτών και δεν υπάρχει πρόβλεψη στον πρ/σµό τρέχοντος 
έτους. 
 
5.  ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.6061.01 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας για τους 
εργαζοµένους»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 8.138,67€, εφόσον έχεις συναχθεί η 
σχετική µελέτη για την προµήθεια των ειδών αυτών και δεν υπάρχει πρόβλεψη στον πρ/σµό τρέχοντος 
έτους. 
 
9. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 15.6061.01 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας για τους 
εργαζοµένους»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 1.538,84€, εφόσον έχεις συναχθεί η 
σχετική µελέτη για την προµήθεια των ειδών αυτών και δεν υπάρχει πρόβλεψη στον πρ/σµό τρέχοντος 
έτους. 
 
10.Καταργείται ο ΚΑ 80.8511 «Προβλέψεις µη είσπραξης ανείσπρακτων υπολοίπων» και το ποσό που 
έχει ύψους 2.064.398,42€ µεταφέρεται ισόποσα µέσω αποθεµατικού στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 
00.8511, ώστε να τηρήσουµε το Κωδικολόγιο της ισχύουσας ΚΥΑ περί καταρτίσεως του πρ/σµού.  
 
 
Γ. Ενίσχυση υφισταµένων ΚΑ εξόδων 
 

1. Ο ΚΑ 00.6116.01 µε τίτλο «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών και πραγµατογνωµόνων» µε ενίσχυση 
εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 2.500,00€, εφόσον ο ∆ήµος µας προβαίνει συνεχώς σε 
διαδικασίες κατασχέσεων και άρσεων αυτών, για την εξόφληση των οφειλών των πολιτών προς 
τον ∆ήµο. 

2. Ο ΚΑ 15.6278.01 µε τίτλο «∆απάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων - συνεχιζόµενο» µε ενίσχυση εκ 
του αποθεµατικού ποσού ύψους 3.000,00€ λόγω της αύξησης του ΦΠΑ σε 24% από την 1η  
Ιουνίου 2016. 

3. Ο ΚΑ 10.8111 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ» ενισχύεται εκ του αποθεµατικού µε 
ποσό ύψους 25.400,00€. Το ποσό αυτό απαιτείται µετά την αναγνώριση ως συνταξίµου του ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ του χρόνου απασχόλησης σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας των 
σχολικών φυλάκων του ∆ήµου µας. Μας κοινοποιήθηκαν οι µε αριθµό πρωτοκόλλων 9843/2015, 
2711/2015, 1620/2015, 1621/2015, 315/2015, 2809/2015, 611/2015 Αποφάσεις ∆ιευθυντού 
τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πύλης Αξιού, µε τις οποίες καλείται ο ∆ήµος µας να 
καταβάλει ως εργοδοτική εισφορά το ανωτέρω ποσό έως το τέλος του 2016. Ήδη έως την 31-8-
2016 θα πρέπει να καταβάλουµε εφάπαξ τα ποσά που αφορούν τους ήδη συνταξιούχους 
σχολικούς φύλακες. 

4. Ο ΚΑ 30.8263 «Επιστροφή χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δηµοσιονοµικής διόρθωσης 
Ν.4314/14»  µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσών α)ύψους 40.531,80€. Το ποσό αυτό αφορά 
έργο της Ενεργειακής Αναβάθµισης των Σχολείων του ∆ήµου µας  και συγκεκριµένα το έργο µε 
Λογαριασµό  301310758000101 το οποίο από παραδροµή δεν εισήχθη στον ανωτέρω ΚΑ και β) 
ποσού 7.176,24€ που αφορά το έργων της Αντικατάστασης ρυπογόνων ∆ηµοτικών οχηµάτων  του 



∆ήµου µας  και συγκεκριµένα το έργο µε Λογαριασµό  1813600880021018, για το οποίο τα σχετικά 
έγγραφα εκ της Τράπεζας της Ελλάδος εισήχθησαν στον ∆ήµο µας τον µήνα Αύγουστο 2016.  

5. Ο ΚΑ 30.6117.04 µε τίτλο «Παροχή πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα προς 
εκµίσθωση ακίνητα του ∆ήµου» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 500,00€, διότι 
προέκυψαν και περαιτέρω ανάγκες για έκδοση αυτών των πιστοποιητικών και το εγγεγραµµένο 
ποσό κρίνεται ανεπαρκές. 

6. Ο ΚΑ 30.6262.05 µε τίτλο «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης- 
συνεχιζόµενο» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 25,00€, λόγω της αύξησης του 
ΦΠΑ σε 24% από την 1η Ιουνίου 2016 

7. Ο ΚΑ 00.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων από ασθένεια, απεργία κλπ» µε ενίσχυση εκ 
του αποθεµατικού ποσού ύψους 4.000,00€, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση δεν επαρκεί.  
 

∆. Τµήµα 20 του Προϋπολογισµού 

 

1. Ο υπάρχων ΚΑ 20.6278.01 µε τίτλο «∆απάνες φύλαξης κτιρίων -συνεχιζόµενο»  προτείνεται να 
ενισχυθεί µε ποσό ύψους 1.500,00€ λόγω της αύξησης του ΦΠΑ σε 24% από την 1η Ιουνίου 2016.  

 

Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ Τµήµατος 20 του πρ/σµού, 
εφόσον  τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου αντιµετωπίζονται µόνον από τα ανταποδοτικά έσοδα 
(καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- έξοδα) δεν πρέπει να 
διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ µέσω αποθεµατικού αλλά 
µόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών,(δηλαδή από το αντίστοιχο τµήµα 20 του προϋπολογισµού).  

 
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η ισόποση µείωση του ΚΑ 20.6278.02 «∆απάνες φύλαξης κτιρίων» ο 
διαγωνισµός εφόσον το υπόλοιπο ποσό επαρκεί.  
 

2. Για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζοµένων δεν έχει προβλεφθεί 
σχετικός ΚΑ εξόδων. Επειδή η σχετική Τεχνική Έκθεση µόλις ολοκληρώθηκε, απαιτείται κονδύλι 
ύψους 26.523,35€. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ 
Τµήµατος 20 του πρ/σµού, εφόσον  τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου αντιµετωπίζονται µόνον 
από τα ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµός), για τα οποία η ισοζυγία τους 
(έσοδα- έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από 
οποιονδήποτε ΚΑ µέσω αποθεµατικού αλλά µόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών,(δηλαδή 
από το αντίστοιχο τµήµα 20 του προϋπολογισµού).  

 
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η δηµιουργία νέου ΚΑ 20.6061 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής 
προστασίας για τους εργαζοµένους» µε ποσό ύψους 26.523,35€, το οποίο θα προέλθει ισόποσα από  τον 
ΚΑ 20.6162.01 «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων» εφόσον η ισχύουσα 
σύµβαση έχει παραταθεί έως την 03-12-2016 και δεν υπάρχει ανάγκη νέου διαγωνισµού εντός του 2016.   
 
Επιπλέον 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 
 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
µε ψήφους 26 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Κατζικάς Γεώργιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, 



Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωυσής, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Όλγα) 1 κατά (Σµήλιος Ηλίας). 
Με επιφύλαξη οι παρατάξεις «Πολίτες σε δράση» και «Λαϊκή Συσπείρωση» . 
 
Α) Εγκρίνει την 20η αναµόρφωση του προϋπολογισµού (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της   
    υπηρεσίας). 
 
Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του 
δήµου.         
 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 248/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  23 - 08 - 2016 
            
                                             Ακριβές Απόσπασµα 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


