
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  19 - 09 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :280/2016 
 
ΘΕΜΑ: 23η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21:30µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 11444/15-09-2016 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 εννιά (29) και απόντες τέσσερις (04) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα 

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

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Κατζικάς Γεώργιος 13  
14 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 14  
15 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 15  
16 Κεσόγλου Παύλος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Ολγα 26  
27 Νοτάκης Ιωάννης 27  
28 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 28  
29 Σµήλιος Ηλίας 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 απουσίαζε και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη, η οποία παρέστη. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η  Αντιδήµαρχος κ. 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 8.000,00€ εκ του ΚΑ 30.6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο 
παραγωγικής διαδικασίας» εφόσον το υπολειπόµενο ποσό επαρκεί ως το τέλος του έτους (το ποσό 
προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση).   
2. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.908,80€ εκ του ΚΑ 30.6117.03 «Εργασίες ελέγχου και θέση σε 
λειτουργία συστήµατος τηλεελέγχου» εφόσον η σχετική σύµβαση έχει υπογραφεί µε το υπολειπόµενο 
ποσό (το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση).   
3. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 555,96€ εκ του ΚΑ 30.6662.05 «Προµήθεια ξυλείας σε διάφορες 
µορφές» εφόσον η σύµβαση έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους 
του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση.   
4. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 1.499,96€ εκ του ΚΑ 30.6693.02 «Προµήθεια υλικών οριζόντιας και 
κάθετης σήµανσης - συνεχιζόµενο» εφόσον η σύµβαση έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Το ποσό 
προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση.  
5. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό1.455,60€ εκ του ΚΑ 15.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου»  εφόσον δεν θα προσληφθεί έως το τέλος του έτους προσωπικό ορισµένου 
χρόνου. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση.  
6. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 691,65€ εκ του ΚΑ 15.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου» εφόσον δεν θα προσληφθεί έως το τέλος του έτους 
προσωπικό ορισµένου χρόνου. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από 
ειδικευµένη επιχορήγηση. 
7. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 4.000,00€ εκ του ΚΑ 00.6126 «Εργοδοτικές εισφορές επί των 
εξόδων παράστασης και λοιπών παροχών σε αιρετούς» εφόσον το υπολειπόµενο ποσό επαρκεί ως το 
τέλος του έτους. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη 
επιχορήγηση. 
8. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 845,40€ εκ του ΚΑ 35.6253 «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» 
εφόσον η σύµβαση έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του 
∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
9. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 1.436,00€ εκ του ΚΑ 10.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων για 
µεταφορικά µέσα» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του 
εγγεγραµµένου. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
10. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 3.502,00€ εκ του ΚΑ 15.6641  «Προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του εγγεγραµµένου. Το 
ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση  
11. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 1.852,00€ εκ του ΚΑ 30.6662.01  «Προµήθεια σιδήρου σε 
διάφορες µορφές» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του 
εγγεγραµµένου. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
12. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 4.000,00€ εκ του ΚΑ 30.6662.06  «Προµήθεια υλικών 
ανταλλακτικών για συντηρήσεις εγκαταστάσεων» εφόσον έχει ήδη συνταχθεί η Τεχνική Έκθεση και το 



 

 

ποσό αυτό υπολείπεται του απαιτούµενου. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι 
από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
13. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 10.000,00€ εκ του ΚΑ 30.7135.01 «Προµήθεια στεγάστρων 
στάσεων λεωφορείων» εφόσον το ποσό δε θα χρησιµοποιηθεί εντός του έτους. Το ποσό προέρχεται από 
ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση 
14. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 10.000,00€ εκ του ΚΑ 30. 7135.02  «Προµήθεια παγκακίων» 
εφόσον το ποσό δε θα χρησιµοποιηθεί εντός του έτους. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του 
∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
15. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 7.000,00€ εκ του ΚΑ 35.7131.02 «Προµήθεια µηχανηµάτων 
(αυτοκινούµενων και µη) εργαλείων και µικροϋλικών κήπων» εφόσον δε θα υλοποιηθεί εντός του έτους.  
Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
16. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 4.771,93€ εκ του ΚΑ 35.7332.13 «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης 
αυτοφυούς βλάστησης» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του 
εγγεγραµµένου. Το ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση. 
17. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 780,00€ εκ του 35.7332.04 «Απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων-
µυοκτονία» εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται του εγγεγραµµένου. Το 
ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση 
18. Ενισχύεται το αποθεµατικό µε ποσό 35.000,00€ εκ του 00.6056.01 «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων 
Κοινωνικής Ασφάλισης» εφόσον το υπολειπόµενο ποσό επαρκεί έως τη λήξη του έτους. Το ποσό 
προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και όχι από ειδικευµένη επιχορήγηση 
 
Β.  ∆ηµιουργία νέων ΚΑ: 
 

1. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.7412.01 µε τίτλο «Ανασύνταξη και ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδίου 
περιοχής πρώην στρατοπέδου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αµπελοκήπων (αρ. µελ. 8/2015) µε µεταφορά 
σε αυτόν εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 17.712,00€ 

2. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.14 µε τίτλο «Κλάδευση δένδρων» µε µεταφορά σε αυτόν εκ του 
αποθεµατικού ποσού ύψους 25.000,00€ 

3. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.07 µε τίτλο «Αποξήλωση πρέµνων και φύτευση νέων δέντρων» µε 
µεταφορά σε αυτόν εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 15.000,00€ 

4. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.05 µε τίτλο «Καταπολέµηση εντόµου πιτυοκάµπης πεύκης 
(ΑΡ.ΜΕΛ 76/16) µε µεταφορά σε αυτόν εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 5.000,00€ 

5. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 30.6262.13 µε τίτλο «Αποκατάσταση πληµµυρισµένου αντλιοστασίου 
αρ.µελ. ΜΕΛ 79/16   µε µεταφορά σε αυτόν εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 10.000,00€ 

6. ∆ηµιουργείται νέος ΚΑ 35.7332.10 µε τίτλο {Αποκατάσταση πρασίνου στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αρ. µελ 80/16} µε µεταφορά σε αυτόν εκ του 
αποθεµατικού ποσού ύψους 15.000,00€ 

 
Γ. Ενίσχυση υφισταµένων ΚΑ εξόδων 
 

1. Ο ΚΑ 00.6223 µε τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού ποσού ύψους 
1.250,00€, εφόσον το εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί έως το τέλος του έτους.  

 
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 20 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς 
Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος,  Αβραµίδης Μωυσής ) 9 Κατά (Κυριλλίδης Γεώργιος,  



 

 

Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία,  Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης 
Αθανάσιος, Ράπτου Όλγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας). 

 
Α) Εγκρίνει την 23η 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 280/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  20 - 09 - 2016 
        
                              Ακριβές Απόσπασµα 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


