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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 7-09-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 278/2015 
  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
 ΘΕΜΑ: Αναµορφώσεις προϋπολογισµού 20η αναµόρφωση. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 7η του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12190/3-9-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  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, Εµεινίδης Αναστάσιος,  Γρούγιος Ηλίας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς 
Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο αντιπρόεδρος 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 κα Κόπτη 
Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία αλλά δεν παρέστησαν.  
 
Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος, (αντικαθιστώντας τον πρόεδρο , ο οποίος αποχώρησε λόγω 
ανειληµµένων υποχρεώσεων του) εισηγήθηκε το 12ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο Αντ/ρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 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 2015, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την αριθ. 353/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου 
 
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής αναµορφώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015 
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A. Προτείνεται µεταφορά πιστώσεων από ΚΑ του πρ/σµού προς το αποθεµατικό για ενίσχυσή του 
ως εξής:  
 
1. 1.000,00€ από τον Κ.Α 00.6126  µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 
και των λοιπών παροχών αιρετών» εφόσον η εγγεγραµµένη πίστωση είναι µεγαλύτερη των 
αναγκών του επόµενου 4µήνου έως το πέρας του οικονοµικού έτους. 
2. 40.000,00€  από τον Κ.Α 00.6151 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ και λοιπών παρόχων) 
από είσπραξη τελών και φόρων)»  εφόσον η εγγεγραµµένη πίστωση είναι µεγαλύτερη των 
αναγκών του επόµενου 4µήνου έως το πέρας του οικονοµικού έτους. 
3. 14.625,00€ από τον Κ.Α  15.6041.01 µε τίτλο «Αποδοχές προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ορισµένου χρόνου» εφόσον ο δήµος µας δεν προτίθεται να προσλάβει στο επόµενο 4µήνο έως το 
πέρας του οικονοµικού έτους προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στην υπηρεσία 15.  
4. 1.732,39€  από τον Κ.Α  00.6142.06 µε τίτλο «Αµοιβή γιατρού εργασίας ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης 2014-2015» εφόσον η σύµβαση έχει ήδη λήξει και αποπληρωθεί.  
5. 5.735,19€ από τον Κ.Α 00.6495.03 µε τίτλο «Περίθαλψη και σίτιση ζώων 2014-2015»  εφόσον 
η σύµβαση έχει ήδη λήξει και αποπληρωθεί.  
6. 5.963,20€ από τον Κ.Α 15.6413.03 µε τίτλο «Μεταφορές αθλητικών τµηµάτων 2014-2015»  
εφόσον η σύµβαση έχει ήδη λήξει και αποπληρωθεί. 
7. 14.673,22€, από τον ΚΑ 30.7331.17 µε τίτλο Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» εφόσον το έργο κατακυρώθηκε µε έκπτωση 
8,09% (Με την υπ άριθµ. 132/2015 Α.Ο.Ε (Α∆Α: 63ΗΨΩΨΕ-ΑΡΙ) 
8. 12.226,61€ από τον ΚΑ 30. 7326.01 µε τίτλο «∆ιευθέτηση χώρων στάθµευσης οδών Υπ. 
Αγγελάκη και Ελλης Αλεξίου»(µελ. 59/2013) εφόσον η σύµβαση έχει ήδη λήξει και αποπληρωθεί.  
9. 1.496,32€ από τον  ΚΑ 30.7326.03 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού 
Κέντρου Αµπελοκήπων» εφόσον η σύµβαση έχει ήδη λήξει και αποπληρωθεί 
 
Β. Προτείνεται η  ενίσχυση εκ του αποθεµατικού υφισταµένων ΚΑ ως εξής: 
1.  του ΚΑ 00.6331 µε  τίτλο «Λοιποί Φόροι και Τέλη» µε ποσό ύψους  19.300,00€,  εφόσον ο 
∆ήµος µας καλείται να καταβάλει φόρο εισοδήµατος για το έτος 2015 ύψους 38.086,35€, το οποίο 
και πρέπει να εξοφληθεί εντός του έτους, σύµφωνα µε την εκκαθάριση φόρου , και το 
εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί έως το πέρας του οικονοµικού έτους 
2. του ΚΑ 00.6495.02 µε τίτλο «δαπάνες για τις εθνικές εκλογές»  µε ποσό ύψους 2.700,00€, 
εφόσον λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών 20ης Σεπτεµβρίου 2015, η οποία είναι η τρίτη 
εκλογική αναµέτρηση αυτού του οικονοµικού έτους, το ποσό που ενεγράφη δεν επαρκεί. Aυτό 
διότι, στα πλαίσια άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του δήµου, είναι υποχρέωσή µας να 
συµβάλει και ο ∆ήµος µας στο ελάχιστο στις δαπάνες διατροφής για την ηµέρα αυτή των µελών 
των Εφορευτικών Επιτροπών που θα βρίσκονται στα 59 εκλογικά τµήµατα του ∆ήµου µας, οι 
οποίοι είναι άµισθοι, καθώς και για τους δικαστικούς εκπροσώπους και τους γραµµατείς, για 
λόγους ίσης µεταχείρισης και ευγενείας, οι οποίοι συνολικά θα ανέρχονται σε περίπου 300 άτοµα.  
 
Όλοι οι ανωτέρω, ως θεσµικοί φορείς που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο της ευθύνης της οµαλής 
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, θα απασχοληθούν στα 59 εκλογικά τµήµατα του ∆ήµου 
µας κατά την ηµέρα των εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου, για χρονικό διάστηµα ίσως και 
µεγαλύτερο των εικοσιτεσσάρων ωρών, χωρίς να δύνανται θεσµικά να αποχωρήσουν από τα 
τµήµατα, όπως κάθε φορά ορίζει η σχετική Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τους κανόνες διεξαγωγής των 
εκλογών.  
3.   µε ποσό ύψους 22.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα 
και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» εφόσον έχει ήδη 
κοινοποιηθεί στον ∆ήµο µας ∆ιαταγή Πληρωµής (υπ΄ αριθµ. 11574/2015 Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ) µε υποχρέωση καταβολής 23.420,51€ νοµιµότοκα έως την 
εξόφληση) και  το εγγεγραµµένο ποσό του ΚΑ κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει την ανάγκη 
αυτή.  
 
 
Γ. Προτείνεται η δηµιουργία νέων ΚΑ, σύµφωνα µε το συνηµµένο σηµείωµα της ∆ΤΥ του ∆ήµου 
µας, ως εξής: 
1. του ΚΑ 30.7326.02 µε τίτλο «Σύνδεση του 2ου νηπιαγωγείο Μενεµένης µε Φυσικό Αέριο» µε 
ενίσχυσή του µε µεταφορά εκ του αποθεµατικού ποσού 8.500,00€ 
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2. του ΚΑ 30.7413.04 µε τίτλο «Υψοµετρική µελέτη των οδών των Πολεοδοµικών Ενοτήτων «Άνω 
και κάτω Καϊστρι» και Ακριτών» µε ενίσχυσή του µε µεταφορά εκ του αποθεµατικού ποσού 
17.785,80€ 

 
∆. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας προσκόµισε το Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου µας, θα 
πρέπει να εγγραφεί πίστωση 2.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 20.6012 «Αποδοχές 
υπερωριακής απασχόλησης». 
 
Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, 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).  
Συνεπώς, για τη δηµιουργία του νέου ΚΑ 20.6012 και την ενίσχυση του µε ποσό 2.000,00€, 
προτείνεται η ισόποση µείωση του ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» εφόσον η υπολειπόµενη πίστωση επαρκεί. 

Το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 
 
Ο κος Νοτάκης ψηφίζει µόνο το κονδύλι για την αποζηµίωση των εργαζοµένων λόγω των εθνικών 
εκλογών.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου 
                                                         
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                        Κατά πλειοψηφία            
Με ψήφους 24 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Εµεινίδης Αναστάσιος,  Γρούγιος Ηλίας, Βαλάνος 
Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Σµήλιος Ηλίας) 
κατά 1 (Νοτάκης Ιωάννης). 
 
Α). Εγκρίνει την ανωτέρω 20η αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την εύρυθµη λειτουργία της 
υπηρεσίας (ως η ανωτέρω εισήγηση). 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 278/2015 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Κυριλλίδης Γεώργιος 
                                                         Αµπελόκηποι 8 - 09 - 2015 
                    
                                                        Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
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