ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 11- 09 - 2017
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 257/ 2017
ΘΕΜΑ: 21η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους
2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 18618/07-09-2017
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
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σουσλόγλου Νικόλαος
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Κεσόγλου Παύλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Καρράς Ευστράτιος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Κατζικάς Γεώργιος
Μεζίκης Βασίλειος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Αθανασιάδης Ιωάννης
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωυσής
Μαυρίδου Αναστασία
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Εµεινίδης Αναστάσιος
Βαλάνος Νικόλαος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Λαδάς Παράσχος
Νοτάκης Ιωάννης
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Ο Πρόεδρος 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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ.
Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ.
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 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 έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 383/2016 απόφαση
∆.Σ.
Α. Ενισχύει το αποθεµατικό από τον
1. ΚΑ 30.6011 «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» µε ποσό ύψους 20.000,00€ επειδή
υπάρχει ικανό υπόλοιπο για τις δαπάνες έως το τέλος του έτους.
2. ΚΑ 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου » µε ποσό ύψους
145.000,00€ επειδή υπάρχει ικανό υπόλοιπο για τις δαπάνες έως το τέλος του έτους.
3. ΚΑ 30.6051 «Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού» µε ποσό ύψους 80.000,00€ επειδή
υπάρχει ικανό υπόλοιπο για τις δαπάνες έως το τέλος του έτους.
4. ΚΑ 35.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου » µε ποσό ύψους
15.000,00€ επειδή υπάρχει ικανό υπόλοιπο για τις δαπάνες έως το τέλος του έτους.
5. ΚΑ 00.6126 «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε
αιρετούς» µε ποσό ύψους 5.000,00€ επειδή υπάρχει ικανό υπόλοιπο για τις δαπάνες έως το τέλος
του έτους.
6. ΚΑ 30.8115.01 «∆ιάφορα Έξοδα» µε ποσό ύψους 100.000,00€ διότι στον ΚΑ αυτόν είχαν
προβλεφθεί οι καταβολές εξόδων παρελθόντων ετών, οι οποίες καλύφθηκαν από επιχορήγηση του
ΥΠ.ΕΣ και για τον λόγo αυτό δεν θα χρειαστεί το συγκεκριµένο ποσό για πληρωµή δαπανών εντός
του 2017.
Τα ποσά προέρχονται από ίδια έσοδα του ∆ήµου.

2

Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού
1. ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» µε ποσό ύψους 110.000,00€
2. ΚΑ 10.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» µε ποσό ύψους
150.000,00€
3. ΚΑ 30.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» µε ποσό ύψους
2.000,00€
4. ΚΑ 35.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» µε ποσό ύψους
5.000,00€
5. ΚΑ 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου» µε ποσό ύψους
25.000,00€
6. ΚΑ 00.6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Γεν. Γραµµατέα – Ειδικών
Συνεργατών κλπ)» µε ποσό ύψους 5.000,00€
7. ΚΑ 10.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας (ληξίαρχος)» µε ποσό ύψους 5.000,00€
Γ. ∆ηµιουργία νέων ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού
1. ΚΑ 35.7332.17 «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε ποσό ύψους 25.000,00€
2. ΚΑ 30.7336.16 «Αναδιαµόρφωση – αποκατάσταση εγκαταστάσεων κλιµατισµού σε δηµοτικά
κτίρια» µε ποσό ύψους 23.994,00€
3. ΚΑ 30.6673.01 «Προµήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών σε όργανα παιδικών χαρών» µε ποσό
ύψους 18.600,00€
4. ΚΑ 30.7331.02 «Συντήρηση δαπέδων και λοιπών ξύλινων επιφανειών » µε ποσό ύψους
11.877,96€
∆. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εσόδων και εξόδων
1. Προτείνεται η
10.000,00€

ενίσχυση του ΚΑ εσόδων

4124.03 µε τίτλο «Φόρος τόκων» µε ποσό ύψους

εφόσον ήδη υπάρχει είσπραξη κατά 3.112,61€
ο

βρισκόµαστε ακόµη στον 9

µεγαλύτερη της εγγεγραµµένης και

µήνα του έτους. Σύµφωνα δε µε τις προβλέψεις της Ταµειακής

Υπηρεσίας, η ενίσχυση του ΚΑ εσόδου αυτού µε 10.000,00€ αρκεί για το κλείσιµο του έτους. Ως προς
τον αντίστοιχο ΚΑ εξόδων 00.8224.03 µε τίτλο «Φόρος τόκων», µε τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εσόδων
4124.03 κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή
του.
2. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 4131 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
και ταµεία» µε ποσό ύψους 200.000,00€

εφόσον το υπόλοιπο είναι σήµερα 67.393,60€ και

ο

βρισκόµαστε ακόµη στον 9 µήνα του έτους, και σύµφωνα µε την κίνηση του Κωδικού δεν αρκεί το
εγγεγραµµένο έως το τέλος του έτους. Σύµφωνα δε µε τις προβλέψεις της Ταµειακής Υπηρεσίας, η
ενίσχυση του ΚΑ εσόδου αυτού µε 200.000,00€ αρκεί για το κλείσιµο του έτους. Ως προς τον
αντίστοιχο ΚΑ εξόδων 00.8231 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» µε τον
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οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εσόδων 4131 κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η
αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ∆ήµου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει την 21η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 (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 στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 257/2017
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αµπελόκηποι 12 - 09 - 2017

Ακριβές Απόσπασµα
Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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