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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  23 - 7 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 2652012 
 

ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9734/19- 7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  
Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης,Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή. 
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο ∆.Σ. κος Καζαντζίδης Γ.  
έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν 
είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης του 
τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών 
αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από 
συγκεκριµένους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους 
οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού και στη 
συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό για τη δηµιουργία νέων  πιστώσεων ή ενίσχυση 
υφιστάµενων πιστώσεων. 
Με βάση τα παραπάνω 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') 
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2012, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ.391/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• Τα υπηρεσιακά σηµειώµατα της Τεχνικής υπηρεσίας 
• Την ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες δεν 

είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του δήµου               
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A. Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του  
προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
δεν είχαν προβλεφθεί: 
 
1) Μεταφορά ποσού 4.173,00 €  στον νεοδηµιουργούµενο  Κ.Α.  30.7321.09 µε τίτλο 
«Ανακατασκευή τµήµατος σκάλας εισόδου 3ου Γυµνασίου Αµπελοκήπων» ως η 90/2012 
µελέτη . 
 
2) Μεταφορά ποσού 15.000,00 €  στον νεοδηµιουργούµενο  Κ.Α.  30. 6262.07 µε τίτλο 
«Συντήρηση µονώσεων δηµοτικών κτιρίων» ως η 92/2012 µελέτη . 
 
3) Μεταφορά ποσού  3.000,00 €  στον υφιστάµενο Κ.Α.  15.6471.01 µε τίτλο «Εξοδα 
καλλιτεχνικών , αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων» . Μετά την αναµόρφωση ο Κ.Α 
θα διαµορφωθεί στο ποσό των  16.000,00  € 
 
4)  Μεταφορά ποσού  2.958,15 €  στον υφιστάµενο Κ.Α.  30.7323.20 µε τίτλο «Προµήθεια και 
τοποθέτηση ελαστικών µειωτήρων ταχύτητας» σύµφωνα µε την 51/2011 µελέτη. Μετά την 
αναµόρφωση ο Κ.Α θα διαµορφωθεί στο ποσό των  4.960,59  € 
 
5) Μεταφορά ποσού 3.500,00 €  στον νεοδηµιουργούµενο  Κ.Α.  10. 6265.03 µε τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού αµφιθεάτρου δηµοτικού καταστήµατος»   

 
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 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης),  κατά  1 (Βούζας Ηλίας).  

 Α). Εγκρίνει την προτεινόµενη από τη υπηρεσία αναµόρφωση προϋπολογισµού για την κάλυψη 
αναγκών του ∆ήµου (ως η εισήγηση).  

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 265/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                                     Αµπελόκηποι 24 - 7 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


