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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 Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  29 - 8 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 255/2011 
 
ΘΕΜΑ: Αναµορφώσεις προϋπολογισµού 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11882/25-8-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη 
Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης 
Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, 
Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Ακτσελής Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λεµονίδου ∆έσποινα 
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Βούζας Ηλίας. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου 
και για την υλοποίηση νέων δράσεων και ενεργειών της ∆ιοίκησης, επιβάλλεται Σύµφωνα µε τον 
Κ.∆.Κ.  Ν.3463/2011 η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως προς τους παρακάτω Κωδικούς 
εξόδων: 
1.Από τον Κ.Α. 15.6482.02 των εξόδων  που αφορούσε «έξοδα λειτουργίας  κατασκηνώσεων 
εξοχών – φιλοξενία  παιδιών του ∆ήµου» αποδεσµεύεται και µεταφέρεται στο Αποθεµατικό ποσό 
43.000€ για ενίσχυσή του. Η αρχική εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό, ήταν  58.000 € 
µε πρόθεση να φιλοξενηθούν 270 παιδιά του ∆ήµου µας σε κατασκηνώσεις κατά την θερινή 
περίοδο, όµως  η συµµετοχή των παιδιών ήταν 66 άτοµα, οπότε η απαιτούµενη πίστωση  ανήλθε 
στο ποσόν των 15.000€,(58.000-15.000=43.000). 

2.Από τον Κ.Α.10.6274.01 εξόδων που αφορούσε «∆απάνες καθαριότητας κτιρίου» 
αποδεσµεύεται και µεταφέρεται ποσό 53.476,82 στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του. Η αρχική 
εγγεγραµµένη πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. ήταν ύψους 237.000 €, όµως απαιτήθηκε για την 
ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιρίων το ποσόν των 183.323,18€, οπότε το ποσό των 
53.476,82 µεταφέρεται στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του (237.000-183.323,18=53.476,82 €).   
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3.Από τον Κ.Α.00.6734 εξόδων µεταφέρεται ποσό 48.500 € στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του. 
Η αρχική πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. ήταν 90.000€ για επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους 
και Σωµατεία. 

4.Από τον Κ.Α.00.6735 του σκέλους των εξόδων  µεταφέρεται ποσό  40.000 € στο Αποθεµατικό 
για ενίσχυσή του. Η αρχική πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. ήταν 73.000€ για επιχορηγήσεις σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωµατεία.    

5.Από τον Κ.Α. των εξόδων 15.6413.01 µεταφέρεται στο Αποθεµατικό  το ποσό  των 51.000€  
για ενίσχυσή του, διότι σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών  αριθµ.38/28-7-2011 ο 
Κωδικός των εξόδων για   <Μίσθωση µεταφορικών µέσων για την µετακίνηση  µαθητών> πρέπει 
να είναι ο Κ.Α. 6162.  Επειδή για το ανωτέρω  έργο σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών θα απαιτηθεί η πίστωση των 163.155,14 €, δηµιουργείται νέος  Κ.Α. 
εξόδων ο Κ.Α.10.6162. Για ενίσχυσή του µεταφέρεται από το Αποθεµατικό το ποσόν των 
163.155,14 €.   

6. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των  46.410,00€ στον  Κ.Α.8122 για ενίσχυσή του 
προκειµένου να καταχωρηθεί  η οφειλή  Π.Ο.Ε. στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  για την 
αγορά  καινούργιας  υπερκατασκευής απορριµµατοφόρου’, Μελέτη 62/2008 ∆ήµου Μενεµένης. 

   Η αρχική πίστωση στον Κ.Α. 8122 ήταν 1.890.377,67 αλλά δεν είχε συµπεριλήφθη εκ 
παραδροµής, στις εγγεγραµµένες πιστώσεις η οφειλή αυτή. 

7. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται ποσό 6.809,87€ στον Κ.Α. εξόδων 8122 για ενίσχυσή του  
προκειµένου  να καταχωρηθεί η οφειλή προς την εταιρεία ΤΕ.Ε.ΜΑΚ  ΑΤΕ για την εκτέλεση του 
έργου «∆ιαπλάτυνση ενός τµήµατος της οδού Αλεξάνδρου ∆ελµούζου (από την οδό 
Κολοκοτρώνη µέχρι την οδό Μανώλη Αγγελόπουλου) στο Συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου» 
Αριθµ.Μελέτης 30/2009.  

Η αρχική πίστωση στον Κ.Α.8122 ήταν 1.890.377,67€ αλλά δεν είχε συµπεριληφθεί εκ 
παραδροµής στις εγγεγραµµένες  πιστώσεις η οφειλή αυτή. 

8.Από τον Κ.Α. εξόδων 00.6515 µεταφέρεται ποσό 15.000 € στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του. Ο 
ανωτέρω Κ.Α. είχε αρχικά εγγεγραµµένη πίστωση 35.000€ για  προµήθεια  του ΤΠ∆ για απόδοση 
χρηµατοδοτήσεων. Η εναποµείνασα πίστωση των 20.000€ κρίνεται επαρκής µέχρι τέλους του 
έτους. 

9. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται  το ποσόν των 45.000 στον Κ.Α.00.6521 για ενίσχυσή του  
για καταβολή τόκων ∆ανείων. Η αρχική εγγεγραµµένη πίστωση  ήταν 73.220€ η οποία και ήταν 
επαρκής για τα τρέχοντα δάνεια του έτους 2011, όµως λόγω του ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ και των 
διαδικασιών συνένωσης των δύο ∆ήµων οι λογιστικές τακτοποιήσεις του τελευταίου τριµήνου του 
2010 διενεργήθηκαν εντός του 2011 και οι πιστώσεις βάρυναν  αυτόν τον Κ.Α. οπότε και κρίθηκε 
ανεπαρκής. 

10. Από τον Κ.Α. 6511 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των  40.000€  στο Αποθεµατικό για 
ενίσχυση του. Η αρχική εγγεγραµµένη πίστωση ήταν 218.460€ για απόδοση τόκων δανείων 
λειτουργικών δαπανών. Επειδή εκ παραδροµής το Α΄ τρίµηνο του έτους, κατά την λογιστική 
τακτοποίηση, επιβαρύνθηκε παραπλήσιος Κ.Α. εξόδων (00.6521), το ποσό των 40.000 € δεν θα 
χρησιµοποιηθεί και γι αυτό µεταφέρεται στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του.   

11.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 58.000€ στον Κ.Α.00.6056.01 για ενίσχυσή 
του,  διότι η εγγεγραµµένη  πίστωση των 370.000 € κρίνεται ανεπαρκής για την ετήσια εισφορά 
στο ΤΕΑ∆Υ. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου, την κατάσταση της υπηρεσίας 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία   
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Με ψήφους 23 υπέρ και 4 κατά (Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία).  
 
Α). Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών 
του ∆ήµου και για την υλοποίηση νέων δράσεων και ενεργειών της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την 
προεκτεθείσα εισήγηση της υπηρεσίας). 
 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                        Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  255/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
 
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
 
                                               Αµπελόκηποι  30 – 8 - 2011-08-30                                                  
                                      
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


